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SAMMANFATTNING  

Hösten 2017 uppstod kampanjen #metoo och kvällstidningen Expressen rapporterade om 

programledaren Martin Timell som anklagades för att ha sexuellt trakasserat en kvinnlig 

assistent under en sommarfest. Med Expressens rapportering som utgångspunkt fokuserar 

studien på hur män och kvinnor tolkar och identifierar sig med rapporteringen kring 

händelsen. Det empiriska materialet består av tre fokusgrupper med sammanlagt åtta kvinnor 

och åtta män som fick ta del av två artiklar som föranalyserats retoriskt genom metaforer.  

 

Fokusgruppernas svar transkriberades och citat valdes ut för att sedan tolkas utifrån teorier 

om receptionsanalys, genus och kändisskap. Resultatet visade att männen höll sig mer 

distanserade till rapporteringen och identifierade sig inte med ämnet i samma utsträckning 

som kvinnorna. Både männen och kvinnorna såg feminism som en kvinnokamp och sexuella 

trakasserier som något som rör kvinnor i större utsträckning än män. Resultatet visar att de 

manliga och kvinnliga deltagarna hade ett accepterande förhållningssätt till rapporteringen. 

Männen och kvinnorna identifierade sig också olika ämnet i rapporteringen eftersom de har 

olika erfarenheter av sexuella trakasserier.  

 
 
Nyckelord: Kvalitativ receptionsanalys, fokusgrupper, Äntligen Hemma, Expressen, sexuella 
trakasserier, maktstruktur, genuskontrakt, tolkning, feminism.  
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ABSTRACT  

In the fall of 2017, the campaign #metoo erupted and the evening newspaper Expressen 

reported on the accusations made at the television host, Martin Timell, of having sexually 

harassed a female assistant at a summer party. The study focuses on how men and women 

interpret and identify with the reporting of the accusations. The empirical material consisted 

of three focus groups with a total of eight women and eight men who received two articles 

which was analyzed rhetorical in advance using metaphors. 

 

The focus groups' replies were transcribed and quotes were selected and then interpreted 

based on a reception analysis theory, genus theory and celebrity theory. The result showed 

that the men kept themselves distant and did not identify themselves with the topic. The 

women on the other hand could relate more easily to the reporting. Both men and women saw 

feminism as something that women have to fight for and sexual harassment as something that 

concerns women to a greater extent than men. The result shows that the male and female 

participants had an accepting interpretation regarding the articles. They identified themselves 

differently with the topic of the articles because male and females have different experiences 

when it comes to sexual harassment.  

 

 

Keywords: Qualitative reception analysis, focus groups, Äntligen Hemma, Expressen, sexual 
harassment, power structure, gender contract, interpretation, feminism.  
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1. INLEDNING 

Under hösten 2017 blossade kampanjen #metoo upp genom flera hundratusen kvinnors 

vittnesmål på sociala medier om sexuella trakasserier och övergrepp. Kampanjen tog sitt 

avstamp i Hollywood med anklagelserna mot producenten Harvey Weinstein. I oktober 2017 

gick tidningarna The New York Times och The New Yorker ut med att flera kvinnor 

anklagade Weinstein för sexuella trakasserier och våldtäkt (Atallah & Ohlin, 2017).  

 

Rörelsen spreds sig sedan till Sverige där tv-profilen och programledaren för 

byggprogrammet Äntligen Hemma anklagades för sexuella trakasserier och våldtäkt. Den 19 

oktober 2017 rasade skandalen om Martin Timell. Han anklagades för att ha sexuellt våldfört 

sig på en kvinnlig kollega i en badtunna på en sommarfest på Mjölkö 2008. Händelsen hade 

som följd att TV4 sa upp sitt samarbete med Timell samtidigt som flera medieprofiler gick 

samma öde till mötes. Under en lång period i svensk press var Martin Timell och andra , 

framförallt manliga, profiler det mest aktuella ämnet (SvD, 2017).  

 

I och med medierapporteringen om tv-profilen Martin Timell som Expressen genomförde i 

oktober 2017 uppmärksammades maktstrukturerna mellan män och kvinnor, främst i 

underhållningsbranschen (Rogvall, 2017, Carlsson Tenitskaja & Elmervik, 2017). Enligt 

Turner (2004) har kändisar en stor påverkan på konsumentens vardagliga liv och på så sätt 

kan en känd profils beteende påverka våra åsikter och handlingar(Turner, 2004: 6, 94). 

Eftersom kändisar har ett stort inflytande har de också en makt att genom sin karisma påverka 

publiken och företag de verkar i (Turner, 2004: 4, 23, 26). Yvonne Hirdman (2001) berör 

samhällets maktstruktur i sin teori om genuskontraktet. Inom detta kontrakt finns ett 

strukturellt tvång som båda könen lever under och kvinnan ses som den underordnade 

(Hirdman, 2001: 75,84). Att dessa skillnader inom till exempel maktpositioner på företag, 

som TV4, upprätthålls gör att genuskontraktet blir svårare att bryta och därför fortsätter 

ojämlikheterna att vara en del av kulturen (Hirdman, 2001: 97-98).  

 

Studien grundar sig i en retorisk textanalys genom metaforer vars resultat senare används i en 

kvalitativ receptionsanalys. Tre intervjuer genomfördes i tre fokusgrupper bestående av 

sammanlagt åtta kvinnor respektive åtta män. De svar som kommer upp i fokusgrupperna 

analyserades genom tolkningsteori, teori om kändisskap samt genusteori. Studien strävar efter 
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att ge ökad kunskap om huruvida deltagarnas tolkning av materialet speglar journalisternas 

föredragna samt hur män och kvinnor identifierar sig med ämnet sett ur den rådande 

genusordningen.  

 

2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR  

2.1. SYFTE 

Syftet med studien är att med hjälp av en receptionsanalys undersöka på vilket sätt män och 

kvinnor identifierar sig med och tolkar Expressens rapportering om Martin Timell utifrån 

genus och kändisskap. 

 

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Hur gestaltas den föredragna tolkningen i texterna från Expressen utifrån metaforer? 
 
Hur förhåller sig männen och kvinnorna till artiklarnas föredragna tolkning? 

Hur identifierar sig männen och kvinnorna med ämnet i artiklarna utifrån genus? 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1. AVKODNING I PRAKTIKEN 

I sin studie The Nationwide audience undersöker David Morley hur texter konstrueras för att 

locka fram en fördragen tolkning hos publiken. Denna tolkning påverkas av vilka strukturella 

och sociala utgångspunkter publiken har. Med utgångspunkt menas till exempel klass, ras och 

kön. Syftet var att se hur producentens föredragna tolkning och konsumenternas preferenser 

sammanflätas i samband med att en publik avkodade ett meddelande (Morley, 1992: 69, 111).  

 

Studien tar avstamp i en analys av tv-programmet Nationwide och flera grupper med olika 

sociala bakgrunder intervjuades efter att ha fått sett programmen (Morley, 1992: 84) Denna 

process visade sig inte vara passiv, där publiken matas med en föredragen tolkning, istället är 

det en levande process där konsumenten är högst aktiv. Med det menas att konsumenterna tar 

med sig sina egna erfarenheter till bordet när de tar del av ett innehåll, till exempel nyheter 

(Morley, 1992: 85). Konsumenterna sätter därför konstant meddelandet i kontext till tidigare 

erfarenheter och andra händelser som sker i vardagen (Morley, 1992: 70). I sitt resultat får 

6 



 

Morley fram att även om en grupp tillhör samma klick i samhället så kan fortfarande 

tolkningarna bli olika. Studien tar upp ett exempel på de grupper där alla deltagare tillhörde 

arbetarklassen, där gick det att se en tolkningsskillnad mellan dem som var fackligt aktiva 

och de som inte var det (Morley, 1992: 108). Slutsatsen blir här att tolkningen av ett 

meddelande inte styrs av det individuella psyket utan den rör sig inom de kulturella 

skillnaderna som finns konstruerade i samhället (Morley, 1992: 109). 

 

På så sätt kan alltså individer tillhörande samma klick i samhället se samma meddelande men 

tolka det på helt olika sätt på grund av att de har olika sociala bakgrunder (Morley, 1992: 

74,81). Detta är relevant i denna studie genom att se på hur en deltagare i fokusgruppen som 

identifierar sig som feminist tolkar materialet till skillnad från en deltagare som definierar sig 

som icke-feminist. Det är även intressant att se om män och kvinnor förhåller sig olika till 

materialet.  

 

3.2. KÖN OCH POSITIONERING 

I studien She persisted... and so did he - gendered source use during the Trump Access 

Hollywood scandal undersöker Lindsey Blumell (2017) om kön och ideologisk uppfattning 

hos en intervjuperson har någon påverkan i att välja sida i en argumentation. I sin studie utgår 

Blumell från Donald Trumps uttalande om “grab’em by the pussy”. Uttalandet handlade om 

att han utan tillåtelse vidrört kvinnor på ett kränkande sätt. Genom en kvantitativ 

undersökning av artiklar från olika nyhetsmedier upptäckte Blumell att det fanns ett mönster 

bland vilka personer som tog Trumps sida. Framförallt tog de källor som var män Trumps 

sida framför de drabbade kvinnornas. Samtidigt tog de kvinnliga källorna kvinnornas sida 

framför Trumps (Blumell, 2017). 

  

Blumell undersöker också mediernas rapportering i stort för att se var empatin ligger. 

Undersökningen kom fram till att konservativa, republikanska, medier i större utsträckning 

höll Trump om ryggen medan liberala nyhetsmedier hade tendensen att hålla kvinnan om 

ryggen. Det är intressant att se om det finns likheter mellan studierna i om könet på 

deltagarna i fokusgrupperna påverkar vem de får empati för i rapporteringen om Timell. 

Studierna skiljer sig däremot åt när det gäller vad som ska undersökas och på vilket sätt. Den 

här studien är kvalitativ och fokuserar på om konsumentens kön påverkar tolkningen av ett 
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material. I Blumells (2017) studie så ligger fokuset istället på hur könet på intervjupersonen 

påverkar hens åsikter vid framställningen av ett material. Samtidigt kan det bli intressant att 

se om det finns ett samband mellan hur genus påverkar produktionen av ett material och hur 

genus sedan påverkar tolkningen av det. 

 

3.3. MEDIA SOM RÄTTSSAL 

Media har alltid tilltalats av brott för att händelserna i sig är en nyhet och erbjuder en särskilt 

eftertraktad dramaturgi (Pollack, 2001: 13). Media har under de senaste årtiondena förändrat 

sin position i och med rapporteringen kring brott. Detta påvisar Ester Pollack i sin 

undersökning om hur media förändrat sin position och rapportering inom rättsväsendet från 

1955 till 1995 ( 2001: 305). Pollack tar upp de olika effekter som media kan ha på samhället 

genom att uppmärksamma brott. Det sker genom att bland annat påverka rättshandlingen 

innan, under och efter att den ägt rum. En annan aspekt är att de brottsmisstänkta erbjuds en 

arena inom media att uttrycka sig, samt att media kan påverka ändring av lag (Pollack, 2001: 

13).  

 

Exempel på dessa tre kan ses i medias rapportering av händelsen kring Martin Timell. En 

anmälan upprättades ganska sent av åklagaren (Edliden, 2017). På så sätt var media länge en 

arena för uppvisandet av vittnesmål och anklagelser. Media erbjöd även Timell en plattform 

att göra sig synlig på, som i studiens artiklar (Roos, 2017). Sist lämnades ett lagförslag av 

regeringen om en ny samtyckeslag in, något som rapporteringen av Timell inte ensam bidrog 

till utan i stort sett hela rapporteringen om #metoo-rörelsen (Mannheimer, 2017).  

 

Pollack undersöker journalistens roll under årtalen 1955, 1975 och 1995 och fann då att den 

förändrats från att ha varit i rollen som samhällsinformatör, som presenterade information till 

publiken, till att axla rollen som expert som berättade för publiken hur något var (2001: 317). 

Pollacks forskning är intressant för studien genom att den kan användas som underlag för att 

se journalistens prägling på materialet kan bidra till att se hur deltagarna tolkar det. Detta 

genom att se om deltagarna uppmärksammar de metaforer som används i artiklarna.  
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3.4. FEMINISM - EN DEFINITION 

I sin studie What is feminism? College students’ definitions and correlates genomför 

Ogletree, Diaz & Padilla (2017) tre kvantitativa studier för att försöka definiera vad feminism 

är. I studien fick flera hundra studenter från Texas University svara på en enkät med flera 

påståenden. I studiens resultat framkom att i två av de tre undersökningarna var kvinnor mer 

benägna att säga att de var feminister. På så sätt menar forskarna att åsikter om feminism är 

könsrelaterade. Detta eftersom majoriteten män såg feminism som något negativt. I alla tre 

studier såg kvinnorna på feminism ur ett liberalt perspektiv; att båda könen ska ha samma 

rättigheter. När studenterna fick beskriva ordet feminism användes orden “jämlikt” och 

“jämlikhet”. Detta enligt forskarna visar att feminism ses som något som strävar efter lika 

rättigheter mellan könen. Samtidigt beskrev vissa studenter feminister som “manshatare” 

och “några som vill ha specialbehandling” (Diaz, Ogletree & Padilla, 2017).  

 

Studien delar upp studenterna i två läger med vissa egenskaper till varje grupp. De som 

beskrev feminism som jämlikt var mer benägna att själva kalla sig feminister och ställde sig 

negativa till rådande könsroller och sexism. De som refererade till feminister som manshatare 

var mer obenägna att kalla sig själva feminister. Denna grupp höll också i större utsträckning 

med om de rådande könsrollerna och uttryckte sexistiska åsikter. Eftersom en majoritet inte 

såg sig som feminister diskuterar forskarna om huruvida själva ordet feminist fortfarande har 

en negativ benämning (Diaz, Ogletree & Padilla, 2017). Studien som gjordes vid universitetet 

i Texas är relevant för denna studie i att se hur deltagarna förhåller sig till feminismen. Dels i 

de inledande individuella frågorna men också senare i intervjusvaren. Det är också intressant 

om denna studien får samma svar gällande skillnaderna i hur män respektive kvinnor ser på 

feminism.  

 

4. TEORI 

Studien grundar sig i en kvalitativ receptionsanalys som handlar om hur innehåll tas emot och 

avkodas av en publik (Durham & Kellner, 2006: 165). Vidare appliceras en teori om 

genuskontrakt för att identifiera varför deltagarna tolkar materialet på det sätt som de gör och 

hur de identifierar sig med materialet. Graeme Turners teori om kändisskap och hur det 

påverkar oss används för att se om Martin Timells status som offentlig profil påverkar 

deltagarnas tolkning.  
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4.1. ENCODING & DECODING 

För att ha möjlighet att se hur deltagarna förhåller sig till materialet används  en kvalitativ 

receptionsanalys och Stuart Halls begrepp encoding och decoding. Innehåll skapas först av en 

producent som ger materialet en viss inkodning, en viss tolkning. Materialet tas sedan emot 

av en konsument som i sin tur tolkar och avkodar meddelandet genom att använda sig av sina 

egna erfarenheter (Hall, 1992: 135.136). Här använder sig konsumenten av något som Hall 

kallar “map of meaning”. Med detta begrepp menas de givna betydelser som tecken i en 

kultur får. Dessa betydelser har sociala strukturer, intressen och makt inpräntade i sig och gör 

det möjligt att hitta en gemensam betydelse för ett tecken inom en kultur. Ett tecken kan till 

exempel vara ett klädesplagg eller en trafikskylt (1992: 134).  

 

Här kan tre olika tolkningar uppstå. Den ena är accepterande, eller föredragna, där 

konsumenten helt håller med om det producenten vill förmedla. Hall beskriver det som den 

mest transparenta versionen av kommunikation eftersom konsumenten accepterar den 

hegemoniska tolkningen (Hall, 1992: 136-137, Durham & Kellner, 2006: 171). Den andra är 

förhandlande, där konsumenten håller till viss del med producentens förankrade mening i 

materialet. Här anser Hall att konsumenten är medveten om hur koden som producenten 

producerat ser ut och accepterar den på en abstrakt nivå. Samtidigt gör konsumenten en egen 

tolkning på en närmare nivå eller en lokal nivå. Det kan till exempel uppstå en tolkning i 

materialet om Timell att läsaren anser att Timell kanske gjort fel men inte ser problemet med 

beteendet hos människor i sin egna närhet. Konsumenten förstår problemet men känner sig 

inte uppmanad att göra något åt det. När det kommer ner till konsumentens lokala närhet kan 

därför hen välja att tolka på ett annat sätt än den hegemoniska (Hall, 1992: 137, Durham & 

Kellner, 2006: 172). Den tredje är oppositionell tolkning där konsumenten helt ställer sig 

motsatt till det producenten vill att hen ska känna och tänka om materialet. Här har 

konsumenten förstått problemet på en global nivå men ställer sig ändå kritisk till den 

avkodning som producenten vill att hen ska göra ( Hall, 1992: 138, Durham & Kellner, 2006: 

172-173). 

 

4.2. GENUSKONTRAKTET 

För att förstå varför männen och kvinnorna tolkar och identifierar sig med materialet på det 

sätt de gör använder sig studien av Hirdmans (2001) teori om genuskontraktet. Enligt 
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Hirdman har kvinnan under historiens lopp setts som underlägsen mannen både fysiskt och 

intellektuellt. De båda är skilda genom att mannen ses vara den intellektuella och 

återhållsamma medan kvinnan faller för sina lustar och har som sin främsta uppgift att föda 

barn (Hirdman, 2001: 36-37). Mannen är normen genom att det manliga könet förblir mallen 

för hur en människa ska vara medan kvinnan ses som det avvikande (Hirdman, 2001: 44-46, 

59-61). Män och kvinnor förblir därför åtskilda där kvinnan är något som skapas och därför 

görs. Mannen å andra sidan arbetar konstant för att upprätthålla sin manlighet, därför gör 

mannen (Hirdman, 2001: 64-65). Maktstrukturer och yrken i samhället förblir präglade av 

den manliga normen och om kvinnan vill delta måste hon därför anpassa sig. Att en man 

skulle anpassa sig efter det feminina har, enligt Hirdman, i historiens backspegel varit 

otänkbart (2001: 66-67) 

 

Enligt Hirdman har maktstrukturen lett till att ett genussystem byggts upp i vår kultur. Inom 

detta system finns det en konsensus att kvinnans roll är i hemmet och ständigt är underordnad 

mannen. Hirdman menar också att vi lärt oss acceptera genusordningen, inte för att kvinnor är 

svaga utan för att den är kulturen vi lever i (2001: 75). Med begreppet genuskontrakt menas 

en nedärvd kulturell överenskommelse där båda könen lever under ett strukturellt tvång. Här 

menas att könen har skillnader i förpliktelser och rättigheter samt att vissa kan dra fördel av 

denna överenskommelse, oftast männen (Hirdman, 2001: 84).  

 

Genuskontraktet begreppsbinder det orörliga som präglar de stereotypa könen. På så sätt kan 

konsekvenserna av könens skillnader och deras inneboende tendenser identifieras och 

användas för att se förändring. Detta kallas den genusbundna rationaliteten och används för 

att förstå inte bara de skillnader som finns mellan män och kvinnor utan också 

samhandlandet. Med samhandlandet menas de kvinnor som bidrar till att genuskontraktet 

upprätthålls genom att bejaka den manliga normen (Hirdman, 2001: 59-61, 88-89). Ett 

exempel i en av artiklarna är då den kvinnliga vd:n bortförklarar den kvinnliga assistentens 

vittnesmål och själva händelsen till Timells försvar. På så sätt bejakas den manliga 

maktstrukturen (Malmgren, Nilsson & Oxblod, 2017, Hirdman, 2001: 91-92). Här är 

intressant att se hur deltagarna förhåller sig till en sådan handling.  

Genom genuskontraktet fortgår denna genusbundna rationalitet vilket till slut leder till en 

bekräftelse av vår kulturs naturliga ordning. Denna naturliga ordning är då att kvinnan är 
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underordnad mannen biologiskt men också psykologiskt (2001: 94). Världstillståndet 

upprätthålls genom att kvinnor hålls utestängda inte bara inom hemmet utan i samhällets 

institutioner, kvinnan ses som en bebisfabrik. Hirdman menar att genusrationaliteten spiller 

över och kvinnan blir även utestängd från lag, politik och andra institutioner (Hirdman, 2001: 

97-98). 

 

4.3.  KÄNDISSKAP 

För att kunna se vad som eventuellt påverkar hur deltagarna identifierar sig med ämnet 

inkluderas även en teori om kändisskapet i studien. Detta för att Martin Timell under en lång 

tid varit en offentlig profil och någon som många av deltagarna eventuellt sett ofta i media 

under sin uppväxt (Rydberg, 2017). Turner definierar en kändis inom den litterära världen 

som en persona som skapas genom en kulturell och ekonomisk process. Inom denna gren ses 

celebriteten som en person som kommersialiseras genom publicitet och reklam. Det är genom 

denna kommersialisering som identiteten hos kändisen skapats och den påverkar också hur 

media hanterar kändisarna (Turner, 2004: 4).  

 

I kombination med att kändisar konstrueras genom sin egna talang samt karisma, och genom 

en kultur som koncentrerar sig på det tillfälliga och visuella, skapas en kändisindustri enligt 

Turner (2004: 4). Turner menar också att kändisskapet har en stor påverkan på publikens 

vardagliga liv samt uppbyggnaden av dess kulturella identitet (2004: 21, 23). Kändisskapet 

har även liknats vid religion då det finns gemensamma nämnare genom en grupp anhängare 

eller fans. Ytterligare en koppling till religionen är att det också finns en känsla av spirituella 

upplevelser i relationen ett fan har till en kändis (Turner, 2004: 6, 94). Med en kändis kan 

publiken känna meningsfullhet och gemenskap. Publiken kan också känna igen sig i en känd 

profil(Turner, 2004: 94). Teorin om kändisskap är därför applicerbar på studien med syfte att 

se om Timells kändisstatus påverkar deltagarnas åsikter om texterna.  

 

4.4. DOXA 

Deltagarnas svar analyseras genom begreppet doxa för att identifiera kulturella mönster som 

påverkar deltagarnas tolkningar. Med Doxa menas de fördomar och åsikter som delas av en 

särskild kultur eller samhälle. Det är en trosföreställning som omgivningen själv inte är 

medveten om men som speglar det som är sant och rätt i samhället (Lindqvist, 2016: 67, 

12 



 

Rosengren, 2002: 67). Olika tider och länder har sin egen doxa och det beskrivs som ett vagt 

begrepp men som också bidrar till att kunna förstå varför en publik gemensamt kan enas om 

en tolkning av ett material (Ekström, 2008: 74-75). En doxa är inte en spegling av hur världen 

ser ut utan den är snarare en beskrivning av hur världen ter sig för människorna i den 

(Rosengren, 2002: 67) . Pierre Bourdieu beskrev doxa som något som aldrig ifrågasätts därför 

att gruppen individer som lever i den aldrig kommit på tanken att ifrågasätta den. Detta bidrar 

då till ett objektivt samförstånd. Med detta menar Bourdieu att individerna kan ifrågasätta och 

kritisera varandra trots att de tillhör samm doxa. Detta beror på att de är omedvetet överens 

om vad som är värt att diskutera (Bourdieu, 1997: 100-101).  

 

Rosengren talar om en gemensam referensram inom en kulturs doxa, den kallas“common 

sense”, något som alla är överens om. Detta kan vara globalt som att det blir mörkt på natten 

men också lokala överenskommelser som att, för att ta Rosengrens exempel, stockholmares 

sätt att stå i en rulltrappa jämfört med en göteborgare. Individer kan också ha olika “common 

sense”. Till exempel har Martin Timell kunnat agerat genom att dra sexistiska skämt och 

trakasserat kvinnor, vilket har stått i kontrast mot vad som ansetts vara accepterat beteende på 

en arbetsplats. Allt eftersom händelserna har uppdagats har doxan visat sig vara att Timells 

beteende inte varit accepterat (Rosengren, 2002: 72-73). 

 

Det är genom stora händelser som #metoo rörelsen där övertygelser, doxor, kan ifrågasättas 

och dras ut i ljuset (Rosengren, 2002: 75, Roos, 2017). En kulturs doxa är därför i ständig 

rörelse och kan förändras genom olika händelser (Rosengren, 2002: 67) En text kan både 

förstärka publikens doxa men också förändra den. Retoriken ses främst som ett sätt, ett 

verktyg, att upptäcka en sann tolkning eller en doxa (Lindqvist, 2016: 68). Problemet med att 

använda sig av doxa är att det kan vara svårt för studien att distansera sig från sin egen tids 

doxa och på så sätt inte kan identifiera den. Doxa är också ett förhållandevis outforskat 

begrepp som saknar en bred forskningsgrund (Ekström, 2008: 75, Lindqvist, 2016: 68). 

 

5. METOD 

5.1. KVALITATIV RECEPTIONSANALYS 

Studien utgår ifrån en kvalitativ receptionsanalys med avstamp i Stuart Halls (1992) teori om 

encoding decoding. Då studien strävar efter att både hitta textens argumentation i en 
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föranalys och sedan förstå individernas livsvärld genom fokusgruppsintervjuer passar en 

kvalitativ analys bra. Till stor del för att den kvalitativa analysen används för att skapa 

förståelse medan en kvantitativ analys fokuserar på mätbarheten i själva materialet (Esaisson, 

Gilljam, Oscarsson &Wägnerud, 2012: 197, 210-211).  

 

För att få fram journalisternas föredragna tolkning gjordes en retorisk textanalys genom 

metaforer på två utvalda artiklarna skrivna av Expressen. Efter att en föredragen tolkning av 

materialet analyserats fram så undersöktes publikens tolkning och identifikation med 

materialet. Det gjordes genom intervjuer i tre fokusgrupper med totalt åtta män och åtta 

kvinnor i åldrarna 20 till 25 år. Vid en kvalitativ studie är analyserna mer löpande allt 

eftersom arbetet fortgår. Därför kunde studien också anpassa sig och därefter tolka resultatet 

på bästa sätt (Davidson & Patel, 2011: 120-121). 

 

5.2. RETORIK 

Studien använde sig av en retorisk metodorienterad analys för att få fram den föredragna 

tolkningen i Expressens artiklar. Den tolkning den retoriska textanalysen fick fram ställdes 

sedan gentemot den tolkning som svaren i fokusgrupperna visade.  

 

Retoriken menar att människor använder symboler för att kunna kommunicera. Detta sker 

genom tre dimensioner. Den första handlar om att människan skapat retoriken och är den 

enda levande varelsen som använder och förändrar symboler för att kommunicera. De som är 

upphovsmakare till symboler, till exempel författare, är vad Foss kallar för en rethor ( 2009: 

3-4, Kuypers & King, 2009: 4). Dock menar Kuypers och King att desto längre bort man 

hamnar från upphovsmannens intentioner desto närmare hamnar vi publikens egna påverkan. 

Anledingen är att det finns många olika sätt att tolka en symbol på (Kuypers & King 2009: 

5). Den andra dimensionen är att retorik bygger på symboler och inte tecken. Med symbol 

menas ett mänskligt konstruerat tecken som indirekt kan kopplas samman med det den 

refererar till. Information i alla former kan vara retoriskt som mobiler, uppsatser, ord eller 

bild (Foss, 2018: 5, Kuypers & King, 2009: 4). Den tredje dimensionen är att retorik har som 

egenskap och syfte att möjliggöra kommunikation. Retorik konstruerar även den verklighet vi 

upplever. Denna verklighet är inget fastställt utan förändras i förhållande till vilka symboler 

vi använder för att beskriva den (Foss, 2009: 5-6).  
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5.2.1. METAFOR 

Studiens metodorienterad analys grundar sig i metafor eller liknelse. Skillnaden mellan de två 

begreppen är att en liknelse beskriver hur något är genom ordet “som”, till exempel: “lite 

som regn eller ishalka” (Roos, 2017). En metafor snarare beskriver direkt hur något är, till 

exempel: “jag har en oro i kroppen” (Roos, 2017). Det de två begreppen har gemensamt är 

att de gör något levande och visuellt (Burkholder & Henry, 2009: 97). En metafor kan 

förklaras som ett fenomen som drar jämförelser mellan två olika ting som tillhör olika 

erfarenhetsområden. Här kallas det område som har med ämnet att göra för fokus. Det andra 

området som rör sig i motsatt riktning än den kontext ämnet är i, kallas ram. När producenten 

för samman de två polerna i en metafor ser publiken jämförelsen. Huvudsyftet med en 

metafor rent retoriskt är att den ska alternera sättet som publiken tidigare tänkt på och vidga 

deras perspektiv (Burkholder & Henry, 2009: 98).  

 

För att uppnå detta syfte menar forskarna att metaforen måste vara förankrad i en entymem. 

Begreppet innebär att publiken måste kulturellt vara medvetna om den representation som 

ramen för över till fokuset. Till exempel om någon säger att: “jag lägger mig platt till 

marken” (Roos, 2017), måste de som ska ta del av meddelandet förstå vad som menas. 

Kanske att publiken kopplar uttalandet med ett djur som gömmer sig. Först då kan publiken 

tolka kopplingen mellan ramen och fokuset (Burkholder & Henry, 2009: 99).  

 

Studien strävar i textanalysen efter att identifiera den genomgående metaforen, “major 

metaphor”, i artiklarna. Till exempel kan den genomgående metaforen i sagan om Rödluvan 

vara att det goda alltid segrar (Burkholder & Henry, 2009: 104). Studien utgår också från 

interaktionen mellan metaforer och det retoriska begreppet doxa (Burkholder & Henry, 2009: 

103-104).  

 

5.2.2 TEXTANALYS  

För att undersökningen ska kunna ställa deltagarnas tolkning mot journalisternas föredragna 

tolkning så genomfördes en föranalys av Expressens artiklar. Textanalysen var retorisk och 

genomfördes med metaforer (Burkholder & Henry, 2009: 98). Valet att använda metaforer i 

analysen gjordes därför att metaforer ansågs som ett återkommande fenomen i båda 
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artiklarna. Den slutsatsen drogs efter att båda artiklarna noggrant lästes igenom flera gånger 

medan metaforer markerades. 

 

Själva textanalysen gjordes genom att alla metaforer togs ut från de två artiklarna för att 

sedan tolkas individuellt. Efter att de tolkats kunde en genomgående metafor urskiljas i 

artiklarna, major metaphor (Burkholder & Henry, 2009: 104). Den genomgående metaforen 

blev därför grunden till vad som kan antas vara journalisternas föredragna tolkning (Hall, 

1992: 136-137).  

 

I analysen av fokusgruppernas svar blev det intressanta att se om texternas metaforer fick 

önskad effekt och bidrog till den föredragna tolkningen eller om de inte påverkade 

deltagarna. Eftersom föranalysen genomfördes fick studien ett genomarbetat underlag att 

ställa deltagarnas tolkningar mot. Det blev därför lättare att se om deltagarnas tolkningar var 

accepterande, förhandlande eller oppositionella (Hall, 1992: 136-137).  

 

5.3. ENSKILDA INTERVJUER 

Eftersom deltagarnas tolkningar av och identifiering med materialet kan variera utifrån vilken 

utgångspunkt de har kring feminism och jämställdhet var det eftersträvansvärt att undersöka 

vart deltagarna stod i den frågan. För att ta reda på vilket förhållningssätt deltagarna kunde 

tänkas ha till ämnet genomfördes, innan intervjun i fokusgruppen, enskilda intervjuer. De 

bestod av två frågor som var: vad tänker du när du hör ordet jämställdhet? och vad tänker du 

när du hör ordet feminism? På det sättet kunde studien se om en person som identifierar sig 

själv som icke-feminist fick fram en annan tolkning av artiklarna än vad en person som ser 

sig som feminist. Detta i sin tur bidrog till att studien lättare kunde identifiera varför vissa 

tolkningar uppstod i fokusgrupperna. De enskilda intervjuerna användes därför som en 

utgångspunkt till vilka åsikter deltagarna själva ansåg sig ha angående feminism.  

 

5.4. FOKUSGRUPPER 

Med fokusgrupper menas en gruppdiskussion som blivit arrangerad av en moderator eller 

forskare, den är därför långt mer strukturerad än ett vanligt samtal mellan individer. Syftet 

med att använda sig av en fokusgrupp är att studera deltagarnas åsikter men också själva 
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interaktionen mellan dem. Det är en form av gruppintervju men som fokuserar på ett ämne 

som bestämts av forskaren (Wibeck, 2010: 22, 25, 28).  

 

5.4.1. GRUPPINTERVJU & INTERVJUGUIDE 

Gruppintervjun var semistrukturerad med ett visst antal huvudfrågor som följdes av flera 

frågor inom samma kategori. Mycket kraft lades på att konstruera tydliga teman i 

intervjuguiden för att frågorna säkert skulle samla upp allt material som behövdes för analys. 

Eftersom intervjun var semistrukturerad fanns det utrymme för följdfrågor utöver de 

fastställda frågorna. Detta för att deltagarna skulle ha möjlighet att utveckla sina tankar och 

svar (Krueger, 1998: 3-4). Intervjuguiden i sin helhet finns listad i slutet av studien som 

bilaga och en sammanställning av frågornas karaktär följer i nästkommande stycken.  

 

Eftersom deltagarna eventuellt kommer från olika bakgrunder så hade frågorna ett 

lättförståeligt, enkelt språk. Språket bör vara vardagligt eftersom en fokusgrupp är ett samtal. 

För att få bäst svar med utvecklande karaktär var frågorna öppna genom att använda ord som 

“hur” och “förklara” (Krueger, 1998: 3-4, 31, 34). Ordet “hur” användes istället för ordet 

“varför” för att det senare påminner mer om ett förhör. Att ställa frågan “varför?” bidrar 

också till att intervjupersonen lätt ger det svar som hen tror förväntas av hen. På så sätt nås 

inte de egentliga åsikterna utan de som intervjupersonen tror är de rimligaste (Krueger, 1998: 

33-34).  

 

När varje fokusgrupps deltagare möttes upp så ställdes först inledande frågor för att få 

gruppen att känna sig bekväm med varandra och våga prata. Dessa frågor inkluderas inte i 

analysen då de var av enklare karaktär och utan relevans till huvudämnet. De berörde ämnen 

som fritidsaktiviteter eller vädret (Krueger, 1998: 23). Deltagarna fick sedan läsa artiklarna, 

som analyserades i den retoriska textanalysen. Artiklarna lästes på plats för att deltagarnas 

tolkning skulle bli spontan och utan påverkan från andra. Samtliga artiklar var från 

kvällstidningen Expressen.  

 

När samtliga deltagare hade läst klart ställdes introduktionsfrågor för att komma in på 

huvudämnet. Vidare fortsatte moderatorn med att ställa övergångsfrågor. Syftet med 

övergångsfrågor är att ge deltagarna en syn på vad andra tycker om ämnet och framförallt ska 
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dessa frågor leda över till intervjuguidens nyckelfrågor. De är de viktigaste frågorna och 

kräver den mesta tiden av intervjun. Det är nyckelfrågorna som senare är det största 

underlaget i analysen av fokusgrupperna. För att fånga upp eventuella lösa trådar ställdes 

avslutande frågor. De kan vara tillbakablickande eller en fråga om någon vill tillägga 

något(Krueger, 1998, s .24-27). De tre fokusgruppernas intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas och i sin tur analyseras.  

 

5.4.2. URVAL & BORTFALL 

En av studiens fokusgrupper bestod av fem kvinnor och en av fem män i åldern 20 till 25 år. 

Ytterligare en grupp bestod av tre kvinnor och tre män i åldern 20 till 25 år. Först var tanken 

att samtliga deltagare skulle rekryteras genom att kontakta olika idrottsklubbar. Efter att ha 

tillfrågat damlaget och herrlaget i en idrottsklubb i Norrbotten ville endast en kvinna och tre 

män delta. Därför var resterande deltagare universitetsstuderande i Norrbotten. Att studien 

valde att först rekrytera deltagare från idrottsföreningar grundades i att norrbottens län under 

2015 hade cirka 400 deltagare i olika föreningar inom idrott. Ett idrottslag är på så sätt en bra 

utgångspunkt eftersom lagen består av flera individer med olika bakgrund och preferenser 

(Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse[RF], 2016). Eftersom det är så pass många 

deltagare i olika föreningar, anses det möjligt att uppnå en blandning av individer där. 

 

 I gruppen med endast kvinnor och i den gruppen med blandat män och kvinnor fanns ett litet 

antal mediastudenter. Följden kan vara att de har ett mer mediatränat öga än vad resterande 

medlemmar har och kanske därför har lättare att identifiera en viss föreskriven tolkning i 

materialet. Studien tog därför det i beaktning i analysen av gruppintervjun. Samtliga deltagare 

fick innan det fysiska mötet ta del av ett informationsblad om vart, när och hur intervjun 

skulle gå till. Informationsbladet berättade också vilka sorts artiklar de skulle få ta del av 

(Krueger, 1998: 38). 

 

Förutom kön och ålder fanns inget annat krav på tillhörande till en särskild samhällsgrupp. 

Studien fokuserar till största del på hur manliga och kvinnliga deltagare tolkar artiklarna 

olika, hur de identifierar sig med ämnet och på vilket sätt de gör det. Ålder kan dock bli 

relevant i vidare forskning då det kan undersökas hur olika generationer inom de två 

grupperna förhåller sig till artiklar av samma karaktär (Wibeck, 2010: 56). 
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6. METODDISKUSSION 

6.1. KVALITATIV ANALYS 

Studien bygger på en kvalitativ analys för att undersökningen ska kunna analysera individers 

åsikter på ett grundligt sätt (Patel & Davidson, 2011: 119). Vid en kvantitativ undersökning 

ligger fokus på statistik och mätbarheten hos materialet. Materialet som analyseras ska vara 

likvärdigt och kunna sammanställas för att sedan analyseras genom siffror. Till skillnad från 

den kvantitativa analysen strävar den kvalitativa efter att hitta textens argumentation. 

Eftersom studiens syfte är att analysera individers livsvärld är den kvalitativa metoden bättre 

lämpad för just denna studie än vad en kvantitativ skulle ha varit (Esaisson, Gilljam, 

Oscarsson &Wägnerud, 2012: 197, 210-211). Genom den retoriska textanalysen får studien 

även en stark grund att stå på när deltagarnas åsikter kring Expressens artiklar ska ställas mot 

den föredragna tolkning som journalisterna velat generera. Metaforer används då det, efter 

noggrann läsning, ansågs vara något som återkom i båda artiklarna och därför skulle båda 

texterna kunna analyseras på ett likvärdigt sätt. Vid en kvalitativ studie är analyserna mer 

löpande allt eftersom arbetet fortgår. På detta sätt kan studien också anpassa sig och därefter 

tolka resultatet på bästa sätt (Davidson & Patel, 2011: 120-121).  

 

6.2. FOKUSGRUPPER & ENSKILDA INTERVJUER 

Likt den retoriska textanalysen så bidrar de enskilda intervjuerna, om feminism och 

jämställdhet, till att se vilka erfarenheter männen och kvinnorna tar med sig in i diskussionen. 

Det skapar också förståelse för om genus påverkar hur synen på feminism ser ut och om det 

är ett laddat ämne. Eventuellt kan deltagarnas svar på de enskilda frågorna ses som en aning 

sammanfattade då både jämställdhet och feminism är historiskt sett breda begrepp och därför 

svåra att besvara på ett enkelt och rakt sätt (Jarlbro, 2012: 9-14). 

 

Anledningen till att studien använder sig av metoden semistrukturerade fokusgrupper är att en 

åsikt kan diskuteras fram mellan de deltagande. Studien får även tillgång till en diskussion 

kring det valda ämnet och moderatorn har en möjlighet att leda samtalet i rätt riktning om det 

behövs. På så sätt blir det möjligt för studien att ta del av förklaringen till varför deltagarna 

tycker som de gör kring ämnet. 
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Undersökningen valde att använda sig av två homogena grupper och en heterogen. Den 

uppdelningen är intressant för att se om de olika könen anpassar sig beroende på hur 

grupperna är sammansatta. Här kan gruppeffekter studeras genom att se hur deltagarna 

överväger hur övriga gruppen ställer sig till deras svar och en gemensam meningsbyggnad 

bildas. Även om gruppdynamiken kan bidra till att påverka svaren så kan den också 

underlätta för att man som deltagare ska våga diskutera (Wibeck, 2010: 150-151). 

Gruppdynamiken kan däremot även bidra till problemet att endast de populära åsikterna 

kommer fram då deltagarna påverkas av varandra. Ofta innebär det att en dominant deltagare 

i gruppen tar över samtalet och de övriga håller med hen eller inte får komma till tals. Det är 

därför moderatorns uppgift att se till att samtliga röster hörs i intervjun. Ytterligare en aspekt 

är att vissa av deltagarna i fokusgrupperna studerar media. Detta kan bidra till att de har ett 

mer inlärt sätt att se på media och dess rapportering. Deras svar måste därför analyseras med 

denna aspekt i åtanke. Moderatorn var därför tvungen att, i en allt större grad, se till att alla i 

gruppen fick komma till tals och utveckla sina åsikter (Wibeck, 2010: 152).  

 

6.3. TRANSPARENS  

Det är viktigt att forskaren är medveten om vikten av transparens i sin analys. Med detta 

menas hur objektiv tolkningen av metaforerna och doxa är, eftersom det är lätt hänt att 

forskaren låter sin egna åsikter och perspektiv spilla över i en retorisk analys. Här kan en 

metafor ha olika betydelser och det gäller att lokalisera den sannaste tolkningen för att kunna 

komma fram till ett så trovärdigt resultat som möjligt (Kuypers, 2009: 16-17). Samma gäller 

vid användandet av begreppet doxa. Eftersom det beskrivs som ett vagt begrepp är det 

nödvändigt att överväga vilken världsbild som egentligen förmedlas av producenten. Här 

gäller det för studien att behålla sin transparens eftersom det är svårt att se den egna kulturens 

doxa då man befinner sig i den (Lindqvist, 2016: 67-68). 

 

Under intervjuerna i fokusgrupperna behövde också moderatorn vara medveten om påverkan 

hens eget kön hade på gruppernas svar. Därför formulerades frågorna så neutralt som möjligt 

och särskild vikt på ett transparent uppträdande av moderatorn krävdes. Detta för att inte 

någon av grupperna skulle påverkas av moderatorns sätt att vara (Davidson, Patel, 2011: 82).  
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6.4. VALIDITET & RELIABILITET 

Studiens validitet och reliabilitet påvisas genom hela forskningsprocessen vilket är vanligt 

vid kvalitativa undersökningar. Detta på grund av att resultatet och tillvägagångssättet i en 

sådan studie kan variera under arbetets gång (Davidson & Patel, 2011: 105). Inom den 

kvalitativa forskningen flyter de två begreppen samman vilket gör att nedan hänvisas det 

endast till validitet (Davidson & Patel: 106).  

 

För att få en så stark validitet som möjligt har materialet som undersökts valts ut noggrant 

och analyserats genom samma metoder. För att hitta rätt analysmetod lästes båda artiklarna 

flera gånger för att försöka hitta metoder som kunde appliceras på båda texterna. Att 

analysera materialet med samma metod behöver inte betyda att studien kommer fram till en 

gemensam tolkning. Istället kan det bli intressant att se skillnaderna mellan dem (Davidson & 

Patel, 2011: 107). Vid transkriberingen av fokusgrupperna eftersträvades det att det skrivna 

ordet skulle spegla det talade ordet, så långt det var möjligt. Detta för att skriven text är 

mycket annorlunda från talspråk och kan därför generera en annan tolkning än den tänkta. 

Det är här viktigt i studien att få med pauser eller toner i språket för att komma så nära 

deltagarnas tolkning som möjligt (Davidson & Patel, 2011: 107-108).  

 

6.5. FORSKNINGSETIK 

För att studien ska förhålla sig till de forskningsetiska reglerna som finns togs följande 

åtgärder i beaktning. Deltagarna fick i förväg ta del av vad syftet med studien var och vad 

deras roll innebar. Informationen fick deltagarna ta del av vid rekryteringen och i samband 

med intervjuerna. Ingen av deltagarna skulle tvingas att delta och om intervjupersonen under 

början av den faktiska intervjun kände att hen vill avbryta skulle hen få göra det. Vidare 

informerades samtliga deltagare om att deras svar kommer att förbli anonyma (Davidson & 

Patel, 2011: 63). En särskild aspekt här är att deltagarna måste acceptera att informationen 

som delas i rummet är konfidentiell och inte får föras vidare. Det är dock svårt att styra 

eftersom inget informerat samtycke skrevs, detta för att ämnet inte har den särskilt känsliga 

aspekt som till exempel en studie med individer som utsatts för sexuella övergrepp (Wibeck, 

2010: 139-140). Deltagarnas namn byttes ut vid transkribering och materialet i sin helhet 

kommer endast vara för forskarens ögon. Materialet används också endast i vetenskapligt 

syfte (Davidson & Patel, 2011: 63). 
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7. MATERIAL 

7.1. EXPRESSENS ARTIKLAR 

Som grund till den retoriska textanalysen användes två artiklar från kvällstidningen 

Expressen publicerade den 19 oktober 2017 och den 20 oktober 2017. Båda artiklarna berör 

Martin Timell och övergreppen han anklagas för. I den ena artikeln, Timell kränkte kvinnlig 

assistent i badtunna - nu tas han ur tjänst, pratar skribenten samt kollegor och kvinnor, som 

fallit offer för övergreppen, om Timell (Malmgren, Nilsson & Oxblod, 2017). I den andra 

artikeln, Martin Timell bryter tystnaden - och erkänner, är det Timell själv som får komma 

till tals (Roos, 2017).  

 

Att just Expressen valts ut beror på att de är den enda kvällstidningen som genomfört en 

intervju med Martin Timell efter att nyheten om trakasserierna kom ut. Tidningen var även 

drivande i rapporteringen om händelsen då det var Expressens granskning som ledde fram till 

att övergreppen uppdagades (Malmgren, Nilsson & Oxblod, 2017). Därför är det relevant för 

denna studie att använda kvällstidningen Expressen. 

 

7.2. DELTAGARE 

Studien använder sig av ett persongalleri vid presentation av resultat och analys. Det är för att 

svaren ska vara anonyma men fortfarande ha en förankring så att läsaren lätt kan följa med i 

resonemangen som gjorts.  

 

7.2.1. FOKUSGRUPP ETT 

Fokusgruppen bestod av fem stycken kvinnor i åldrarna 20 till 25 år.  

● Anna, 22 år. Boende i Norrbotten. Arbetar som deltidsanställd i butik.  

Om jämställdhet:  

Liksom lika värde, positivt och eftersträvansvärt, inte just nu typ. 

Om feminism:  

Extremt, så här radikalt. Det behövs omdefinieras.  

 

● Moa, 23 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet:  

… Ett jämställt samhälle för båda könen och alla människor.  
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Om feminism:  

Då tänker jag på starka kvinnor som kämpar för att vi ska ha samma rättigheter som 

männen. 

 

● Emelie, 22 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet:  

Kvinnor... för att jämställdhet handlar om att alla ska vara jämlika. Klart männen ska ta till 

sig av kritiken men det är något som vi kvinnor måste kämpa för.  

Om feminism:  

Jag tänker att för mig handlar nästan allt om feminism. Det handlar om att få in det i allt. 

 

● Kajsa, 25 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet och feminism:  

… att män och kvinnor ska ha det lika bra men att det är mer kvinnornas kamp att göra så att 

det blir så.  

 

● Maria, 22 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet:  

Då tänker jag lika mellan könen, lika på arbetet, lika möjligheter, Bli behandlad efter person 

och inte kön. 

Om feminism:  

Då är man för jämställdhet… Vissa kan vara extrema.  

 

7.2.2. FOKUSGRUPP TVÅ 

Fokusgruppen bestod här av fem stycken män i åldrarna 20 till 25 år.  

● Peter, 20 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet:  

Att alla får ta del av samma saker och behandlas på samma sätt oavsett vem man är. 

Om feminism: 

Kvinnornas kamp. För att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män. 

 

● Patrik, 21 år. Boende i Norrbotten. Fotbollsspelare.  
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Om jämställdhet:  

Jag tänker att det är ett problem[läs samhällsproblem]. Men att det är en självklarhet. 

Om feminism:  

Bra men vad ska man säga… Spontant tänker jag extremister men det är nog mycket 

misstolkat. 

 

● Martin, 20 år. Boende i Norrbotten. Fotbollsspelare.  

Om jämställdhet:  

Att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män.  

Om feminism:  

Rätt till att protestera om de[läs kvinnor] tycker att de måste göra det för att få en ändring, 

vilket de måste. 

 

● Simon, 21 år. Boende i Norrbotten. Fotbollsspelare.  

Om jämställdhet:  

Jag tänker att det ska vara lika villkor för män och kvinnor.  

Om feminism:  

Det är ju jämställdhet men mer mellan kvinnor och män, och inte mellan till exempel 

svenskar och icke-svenskar.  

 

● Viktor, 25 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet och feminism:  

Jag tänker att det är en bra grej, ett omdebatterat ämne och ständigt aktuellt. Ett ämne som 

jag brukar undvika att diskutera.  

 

7.2.3. FOKUSGRUPP TRE  

Fokusgruppen var blandad och bestod av tre kvinnor och tre män i åldrarna 20 till 25 år.  

● Erik, 23 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet:  

… Att lika ska vara lika.  

Om feminism:  
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Tack vare dagens media tänker jag lite extremism men vill inte tänka det. Det är ju 

jämställdhet samtidigt.  

 

● Lisa, 23 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet:  

Vår kommande framtid. Något många strävar efter, långsiktigt arbete.  

Om feminism:  

Att feminism inte är för det ena eller det andra hållet utan att det är för alla.  

 

● Magnus, 25 år. Boende i Norrbotten. Egenföretagare.  

Om jämställdhet:  

Liksom lika för alla oavsett kön, hudfärg eller ålder 

Om feminism:  

… många som ser det samma sätt men också de att det också finns extremister som tycker att 

nu har männen haft det bra ett tag och nu är det kvinnornas tur.  

 

● Carl, 22 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet:  

Viktig fråga. Tycker inte att det är så jämställt i nuläget, då tänker jag främst inom idrott.  

Om feminism:  

Svårt ord, känns individuellt. 

 

● Sara, 20 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet och feminism:  

Lika mellan könen, lite av en kvinnokamp och strävan mot att det ska vara lika för alla.  

 

● Nicole, 25 år. Boende i Norrbotten. Studerande.  

Om jämställdhet och feminism:  

Jämställdhet… Lika lön för män och kvinnor. 
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8. ANALYS AV EXPRESSENS ARTIKLAR  

8.1 FÖRSTA ARTIKELN  

I artikeln “Timell kränkte kvinnlig assistent i badtunna - nu tas han ur tjänst” (Malmgren, 

Nilsson & Oxblod, 2017) finns flera tydliga metaforer som tillsammans bidrar till en viss 

inkodning skapad av skribenterna. I beskrivningen av situationen som TV4 befann sig i 

används metaforer som “vi måste gå till botten med de här anklagelserna” och “...försökt 

gräva tillbaka”. De två metaforerna syftar på att något behöver klaras upp. Detta därför att 

ordet “botten” vanligtvis är grunden till något. Botten är grunden till att en burk kan 

innehålla saker, det är också grunden till att sjöar och hav bildas. Läsaren får därför känslan 

av att producenterna ska gå tillbaka till grunden av problemet. I det andra exemplet appliceras 

samma känsla då ordet gräva ofta kopplas samman med att hitta någonting, eller att avtäcka 

något som varit gömt. Att ordet används i kombination med “tillbaka” gör att läsaren får 

känslan av att producenterna vill hitta något som varit gömt länge. Inkodningen här kan 

därför vara att TV4 just nu inte vet vad som hänt med att en utredning pågår. Även att något 

har gått fel från första början och att man nu som bolag försöker att rätta till det förgångna. 

 

När det kommer till beskrivning av Martin Timell som person används metaforer som “...alla 

pekar ut Martin Timell” och “...han var en vidrig mansgris”. Vid den första associeras att 

peka på någon med att man blir utvald till något. Att bli utpekad har en mer anklagande ton 

då det ofta kan användas i romaner där mördaren blir utpekad. Detta kan också spåras tillbaka 

till en tid då rättegångarna styrdes av folket och den skyldige pekades ut av massan. Här blir 

läsarens iakttagelse att Timell gjort sig skyldig till någonting. Vid det andra exemplet 

används ordet “mansgris” för att beskriva Timell. Läsaren kombinerar då ordet gris, som ofta 

är smutsigt djur som leker runt i lera med ordet man. Tolkningen blir att Timell betett sig som 

ett djur och att han betett sig smutsigt. 

 

Sist kommer vi till hur situationen för den assistent som blivit trakasserad i badtunnan 

beskrivs. Här används metaforer som “...lade hon locket på”, “...är ganska kränkande när 

man öppnat sig” och  “...jag inte nappade på hans lilla grej”. Det blir tydligt att någon velat 

dölja något i och med den första metaforen. Detta därför att när man lägger locket på 

någonting till exempel en kastrull eller en ask så stänger man in något. I detta fallet lägger 

chefen locket på historien och på så sätt tas ingen aktion mot händelsen på flera år. Den andra 
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metaforen visar att assistenten försökt göra tvärtemot vad programchefen gjort i situationen. 

Att öppna något antyder att släppa ut något eller att släppa in något. Här har assistenten 

öppnat sig själv och alltså på så sätt gjort sig sårbar. Inkodningen här blir därför att man ska 

se assistenten som ensam, sårbar och någon som ingen vill stå upp för. Samtidigt får man 

genom den tredje metaforen känslan av någon som inte ger upp eftersom nappade är ett ord 

som ofta förknippas med fiske. När en fisk nappar så sväljer den betet som erbjuds den 

omedveten om att det leder till dennes egen död. Här får läsaren inkodat att assistenten inte 

sväljer Timells bete och hon är därför medveten om sin egen situation och vill kämpa för sin 

egen rätt.  

 

Sammanfattningsvis så blir den stora metaforen i den första artikel att det rör sig om ett 

företag som med alla medel försöker skjuta ifrån sig ansvaret för ett problem. Martin Timell 

målas upp både av företaget och utomstående som skurken i dramat som ensam bär ansvaret. 

Samtidigt tar inte företaget heller den kvinnliga assistentens sida utan försöker mota bort 

även detta problem med ord som tyder på att det finns en osäkerhet om händelsen ens har ägt 

rum. Den kvinnliga assistenten hamnar i bakgrunden men genom metaforerna förstår man att 

hon bär på en ilska men också en likgiltighet och en trötthet. Man skulle kunna se det som att 

företaget TV4 så snabbt som möjligt vill återgå till det normala och därför tar avstånd från 

alla komplikationer, vilket i detta fallet är Timell och assistenten. Assistenten tar istället upp 

kampen en sista gång.  

 

8.2. ANDRA ARTIKELN 

I artikeln “Martin Timell bryter tystnaden - och erkänner” finns det något fler metaforer att 

hitta än i den ovannämnda artikeln. Det kan bero på att metaforer är vanligare i talspråk än i 

en ren nyhetstext. Detta för att en nyhetstext lätt kan bli skönlitterär med för många metaforer 

medan talspråket berikas och förklarar känslor genom dem (Burkholder & Henry, 2009: 97). 

Denna artikel visar händelsen hur Timells eget perspektiv och genom hans egna utsagor. I det 

stora hela byggs artikeln upp av att Martin Timell ska förklara sitt beteende. Till detta 

använder han en del olika metaforer. En av dem är “jag har en oro i kroppen” som här blir 

en förklaring på hans eget mående. Eftersom oro är något man känner och inte något som 

finns i kroppen blir läsaren här tvungen att tänka på känslan oro för att sedan applicera hur 
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detta skulle kunna kännas rent fysiskt. Inkodningen blir här att läsaren ska sätta sig in i hur 

Timell mår.  

 

En annan metafor som Timell använder för att förklara sitt beteende är “...jag har ett 

språkbruk som lämpar sig på 1700-talet”. Här använder Timell en liknelse med att han har 

samma humor som de som levde på 1700-talet. Här blir metaforen något större eftersom 

läsaren måste tänka sig de värderingar som fanns under 1700-talet. Att använda sig av en 

tidsaspekt så långt tillbaka visar ofta på att något är förlegat eller inte passar in i nutiden. 

Läsaren kan därför tänka sig att Timells skämt är föråldrade och saknar de värdegrunder som 

vår nutid har.  

 

I metaforen “jag ska tillbaka till mitt eget bo” kan man få en förståelse för hur Timell tänker 

om situationen i nutid och vad han ska göra åt situationen. I metaforen använder han ordet 

“bo” vilket för tankarna till ett näste. Ofta återvänder ett djur till ett bo när det är skadat eller 

behöver återhämtning. På så sätt kan läsaren uttyda att Timell, inte fysiskt, men mentalt tagit 

skada och kommer återhämta sig därefter. Ännu en metafor som kan kopplas till ett djurs 

beteende är “...jag lägger mig platt till marken”. Här får läsaren en bild av att när ett djur vill 

gömma sig eller ger upp så lägger den sig platt med marken. Timell försöker här påvisa att 

han inte kämpar emot utan han ser sig utan annan utväg än att ge upp inför anklagelserna. 

Läsaren får även känslan av att Timell varken förnekar eller bekräftar anklagelserna eftersom 

ordet platt ger en känsla av neutralitet eller likgiltighet. 

 

Timell beskriver också dagsläget genom att använda sig av frasen “jag försöker överleva 

natten”. Med detta menas såklart inte att Timells liv är i fara, utan att överleva natten syftas 

ofta med att med morgonen kommer räddningen. Läsaren får här känslan av att Timell väljer 

att genomlida anklagelserna tills att det är över. Det vill säga när kvällstidningar tappar 

intresset och på så sätt är natten över. Metaforen “jag är inne i torktumlaren” beskriver 

liksom ovanstående metaforer hur Timell känner inför händelsernas utveckling. En 

torktumlare är något som snurrar snabbare och snabbare utan att någon kan kontrollera det. 

Timell visar då att han befinner sig i en turbulent tid som ligger utanför hans kontroll. Kläder 

läggs i en torktumlare för att torka och på samma sätt blir känslan att Timell kommer komma 

ut er den turbulenta tiden på något sätt förändrad.  
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Varför han har betett sig som han gjort förklarar han genom metaforerna “...uppfinna mig 

själv” och “...jag har bitit mig i nacken”. Att uppfinna något menas att man kommer på 

något nytt, en ny maskin eller liknande. Att Martin Timell menar att han uppfunnit sig själv 

kan ge läsaren en känsla av att han som profil ständigt försökt förnya sig själv för att fortsätta 

vara användbar. Att man uppfinner något nytt kommer ofta från att den äldre saken inte var 

bra nog eller inte uppfyllde vissa krav. Den andra metaforen där Timell beskriver att han bitit 

sig själv i nacken ger upphov till känslan av att han jagat sig själv. Timell vill kanske måla 

upp en bild av att han är sitt eget villebråd eftersom djur ofta fångar varandra genom ett bett i 

nacken. Läsaren kanske därför ser Timell som ett offer inför sig själv genom den press han 

satt på sig. 

 

Den stora metaforen i denna artikeln ser inte helt annorlunda ut från den första. Här blir 

Martin Timell ett offer inför situationen, enligt honom själv. Här blir bilden av någon som 

försöker fly och på samma sätt som i den första artikeln, där TV4 skyller ifrån sig. Timell 

skyller sitt beteende på en rad andra faktorer, dessa kan vara föråldrad humor eller stress. På 

så sätt så visar han genom sina val av ord att han är ångerfull men han tar samtidigt inte 

ansvar för att det är han som skulle vara orsaken till problemet. Denna skuld ligger istället på 

pressen att prestera och på en okunskap inför sitt eget sätt att agera.  

 

8.3. FÖREDRAGEN TOLKNING 

Ovanstående analys genom metaforer används i studien för att kunna identifiera journalistens 

föredragna tolkning. Det gick här att se gemensamma tolkningar för båda artiklarna. Genom 

att metaforer och ord som “...han var en vidrig mansgris”(Malmgren, Nilsson & Oxblod, 

2017) används när Martin Timells beteende diskuteras kan slutsatsen dras att journalisterna 

vill få publiken att tycka illa om Timell. När det kommer till den kvinnliga assistenten så kan 

slutsatsen dras att journalisterna vill väcka publikens medlidande för henne. Dels genom att 

använda metaforerna “...är ganska kränkande när man öppnat sig” där konsumenten får 

känslan av någon som står ensam och som ingen lyssnat på.  

 

Genom att titta på de stora metaforerna i artiklarna så finns det vissa huvuddrag i den 

tolkning som journalisten velat få fram. Dels att Martin Timell står som ansvarig för sitt eget 
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beteende men läsaren ska också tycka att han försöker smita undan. Genom att presentera de 

undanflykter som Timell drar så kan det antas att journalisten vill få läsaren att tycka att 

Timell ser sig själv som ett offer och som någon som försöker säga ifrån sig ansvaret. Det 

syns till exempel i metaforen “...jag har ett språkbruk som lämpar sig på 1700-talet” (Roos, 

2017) där Timell försöker försvara sitt beteende. Journalisterna vill även visa att TV4 

försvarar sitt agerande. Det blir tydligt i metaforerna “vi måste gå till botten med de här 

anklagelserna” och “...alla pekar ut Martin Timell”. Här ska läsaren tycka att TV4 inte tar 

ansvar för företagets handlingar utan ser Timell som huvudansvarig. Doxan här är att Timells 

beteende inte är accepterat och att ingen vill ta ansvar för händelsen av den här karaktären. 

 

En annan föredragen tolkning som journalisterna vill förmedla är osäkerheten kring vem man 

kan lita på. Det syns genom att både TV4 som företag, vd:n och Timell som enskild person 

avsäger sig allt ansvar. Journalisterna presenterar alla parterna som beskyller varandra i de 

olika artiklarna och behöver därför inte göra särskilt mycket mer för att konsumenten själv 

ska ställa sig frågan vem man kan lita på. Doxan blir här att som ensam konsument eller 

individ så kan man inte lita på stora företag samt att de som har höga positioner har den 

främsta makten. En liknande doxa syns även ur ett genusperspektiv där en man med makt 

ofta vinner en argumentation mot en kvinna med liten eller ingen makt. Det kopplas till den 

naturliga ordning som Hirdman diskuterar, där kvinnan är underlägsen mannen i den rådande 

maktstrukturen och därför stängs ute (2001: 59-61, 94). 

 

9. ANALYS AV DE ENSKILDA INTERVJUERNA 

På den första frågan “vad tänker du när du hör ordet jämställdhet” gav deltagarna skilda 

svar då några menade att det betydde allas lika värde medan några problematiserade ämnet. 

Kvinnorna tenderade att prata om det som något som inte var uppfyllt ännu men som man 

skulle vilja arbeta mot. Männen tenderade att distansera sig och såg det istället mer som ett 

avlägset problem. När det kommer till den andra frågan “vad tänker du när du hör ordet 

feminism” gick gruppens åsikter något isär. Här var kvinnorna mer benägna att koppla 

samman feminism med jämställdhet. Männen och andra sidan var mer benägna att använda 

sig av ord som extremism när de skulle förklara hur de tänkte kring feminism. Även två av 

kvinnorna hade samma åsikt.  
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Av deltagarnas svar kan man utläsa att samtliga är för ett mer jämställt samhälle där det ska 

vara rättvist för alla människor och inte bara bland män och kvinnor. Männen var något mer 

distanserade till ämnet än kvinnorna eftersom männen i större utsträckning använde ordet 

“extremism” om feminism. Majoriteten av deltagarna beskrev feminismen som en 

kvinnokamp som kvinnorna ensamma styr över. Doxan här blir att feminismen ses som ett 

kvinnligt problem, en enskild kamp samt att det ofta förknippas med extremism.(Hirdman, 

2001: 84).  

 

10. ANALYS FOKUSGRUPPER 

10.1. BROTT & KÄNDISSKAP 

Alla tre grupperna kände till händelsen om Martin Timell väl innan intervjun med undantag 

för några få deltagare. De hade även tagit del av dem genom olika medier och forum.  

 

Kajsa, 25 år.  

Vissa av de här texterna har jag läst på nätet också. 

 

Patrik, 21 år. 

Ja ganska mycket, inte på detaljnivå alltså som med badtunnan det visste jag inte.  

 

Peter, 20 år.  

Jag kände inte till någonting förrän nu när jag läste på i början av veckan när jag 

frågade vad som hänt. Jag hade missat det här helt och hållet.  

 

Sara, 20 år.  

Allt som har stått i media och på flashback så ändå ganska mycket. 

 

Efter analys av deltagarnas svar på frågorna i intervjuguiden kan man säga att de ser Martin 

Timell som skyldig och därför håller de med om den föredragna tolkning som analyserades 

fram i textanalysen. Deltagarna ställde sig dock något kritiskt till huruvida det finns bevis 

eller inte. I vissa delar kan det utläsas att de tycker att journalisten går något hårt fram mot 

Timell och de ifrågasätter om det är rätt eller fel.  
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Maria, 22 år. 

Hotfull[om Timell], att det är inte bra stämning när han är i närheten… Alltså ändå 

nappar[läs journalisten] på, fast då har ju ändå intervjuaren en ställning i det och 

jag vet inte om man ska ha det när man intervjuar, men det tycker jag är bra. I alla 

fall i den här situationen.  

 

Lisa, 22 år.  

Men han framställs ju som skyldig eller han erkänner ju också visserligen.  

 

Sara, 20 år.  

Men jag tänker att i alla fall den intervjuade personen[läs journalist] är ju ganska 

partisk i sitt med tanke på hur frågorna vinklas och hur hen faktiskt ställer Martin 

mot väggen liksom.  

 

Peter, 20 år.  

Alltså den är ju vinklad mot Martin, den målar kanske inte en jätteärlig bild? … Den 

målar upp en bild av situationen men jag tycker att de gör det på ett sådant sätt att de 

känslorna av att han är en illa människa väcks tydligt…  

 

Deltagarna ansåg att Timell satt i en dålig sits och att journalisten försöker förmedla det 

genom sina frågor. Det kan kopplas till Pollacks tes om att medierna allt oftare blir de som 

sätter en agenda om någon, i detta fallet, är skyldig eller oskyldig (2001: 13). Detta grundar 

sig i den rådande doxan att journalistiken idag har en maktposition att påverka vårt samhälle 

genom sin rapportering (Bourdieu, 2000: 69, Pollack, 2001: 305, 317). Om denna doxa inte 

skulle råda så skulle bristen på bevis mot Martin Timell antagligen väga över trovärdigheten 

som journalisten har idag. Då skulle antagligen inte utsagorna från personerna på plats vid 

incidenten i badtunnan (Malmgren, Nilsson, Oxblod, 2017) varit tillräckligt för deltagarna i 

fokusgrupperna. Därmed hade de kanske inte följt journalistens linje om att Timell försöker 

smita undan den gärning han påstås ha utfört. Enligt Pollack så har journalistiken rört sig från 

att vara en ren informatör till att vara en expert vilket gör att deltagarna ställer sig 

accepterande till journalistens tolkning om att Timell försöker smita undan sitt ansvar är 
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förståeligt. De litar på att journalisten har bäring för det hon skriver om (Pollack, 2001: 305, 

317, Hall, 1992: 137).  

 

På så sätt kan man också se hur media raserar den bild av en känd profil som de byggt upp 

(Turner, 2004: 4, 36). Mycket eftersom majoriteten av deltagare hade en positiv bild av 

Martin Timell innan rapporteringen. Medan andra deltagare var skeptiska och hade en mindre 

positiv bild. Mycket på grund av andras erfarenheter eller sin egen inställning till profiler som 

syns på tv.  

 

Magnus, 25 år.  

Typ den snälla farbrorn som alltid var god och glad, hade jag i alla fall.  

 

Sara, 20 år.  

Min kompis hade sett han… en gång och då hade han skrikit och varit så arg…. Så 

har jag aldrig tyckt att han har varit en så go kille.  

 

Viktor, 25 år. 

… Jag skulle inte säga att jag tänkt på honom som en mysig person. Jag har nog mer 

tänkt honom som ännu en odräglig tv-profil. 

 

Anna, 22 år.  

… Jättekul att sitta och titta med mina föräldrar och det är det som gör det lite extra 

äckligt att man har liksom sett upp till honom. Tyckt att han har varit häftig och cool. 

 

Kajsa, 25 år.  

Ja men man har känt att han varit en sådan gose-pappa. 

 

Vissa hade det som ett barndomsminne att se på programmet Äntligen Hemma medan andra 

tagit del av honom som en vanlig profil som synts på tv. Deltagarna uttryckte också att i 

samband med att händelsen uppdagades fanns en känsla av att man inte kunde lita på någon 

och följer journalistens föredragna tolkning även här. Deltagarna har på något plan haft en 

tillit till Martin Timell som en bra person. På så sätt har han varit en del av deltagarnas 
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vardag, vilken nu har blivit omskakad. Bilden av Martin Timell är förändrad för samtliga 

deltagare. Även fast vissa deltagare inte kände något för Timell varken innan eller efter 

skandalen. Här kan man säga att uppfattningarna såg lika ut oavsett vilket kön deltagarna 

hade (Turner, 2004: 4, 23).  

 

Anna, 22 år. 

Alla negativa ord i hela världen typ 

 

Erik, 23 år.  

Men det är ju svårt igen för jag ser ju fortfarande karaktären Martin Timell och han 

har inte direkt förändrats men privatpersonen Martin Timell ser ju inte bra ut. 

 

Carl, 22 år.  

… Äntligen Hemma har ju inte visats febrilt där hemma ju men nu kan jag väl säga 

att sannolikheten är ännu mindre att det går efter detta. 

 

Slutsatsen är att Timells kändisstatus inte var tillräcklig för att deltagarna skulle ha översyn 

med hans beteende vilket kan kopplas till Pollacks teori om mediernas makt. Här har 

journalistikens sätt att få Timell både anklagad, dömd och straffad i rapporteringen helt 

raserat bilden av vem Timell som känd profil en gång var (Turner, 2004: 94, 36, Pollack, 

2001: 305, 317).  

 

10.2. TOLKNING & GENUS 

10.2.1 TOLKNING 

Som ovanstående analys visar anser deltagarna att Timell gjort sig skyldig till anklagelserna 

men att det finns brister i mängden fakta som presenteras. Efter att studien analyserat den 

textanalys som genomfördes på metaforerna i artiklarna kan journalistens föredragna tolkning 

antas vara att någon flyr från sitt ansvar.  TV4 vill inte kännas vid anklagelserna utan skjuter 

ifrån sig ansvaret på Martin Timell (Malmgren, Nilsson, Oxblod, 2017). Martin Timell gör 

samma sak där han avsäger sig ansvaret för sina handlingar och försvarar sig själv (Roos, 

2017).  
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Deltagarna diskuterade inte artiklarnas metaforer utan istället syns spår i deras svar efter de 

åsikter som metaforerna velat få fram. Till exempel kan metaforerna “jag har en oro i 

kroppen” och “...jag lägger mig platt till marken” påverkat två kvinnliga deltagare, Anna 

och Lisa, när de säger att Timell borde stå upp för det han påstås ha gjort. 

 

Anna, 22 år.  

Jo man tycker ju mer det här alltså med Timell-texten att man blir mer lite så här, det 

är lite skrattretande och det blir lite löjligt att men säg bara vad du har gjort och stå 

upp för vad du har gjort. 

 

Lisa, 23 år. 

Fast jag tycker hela texten handlar om att han vinklar det till att han tycker synd om 

sig själv. Eller han skyller mycket på att: det här har jag varit med om och oj jag 

förstod inte att det var så farligt och bu bu bu[härmar gråt].  

 

Man kan säga att deltagarna har en accepterande tolkning om man tittar på Martin Timells 

karaktär men en förhandlande tolkning när det handlar om hur hans skuld presenteras (Hall, 

1992: 136-137). Därför diskuterades också huruvida journalistens partiska, enligt deltagarna, 

förhållningssätt var befogat eller inte. Här kan man säga att journalistens strävan att måla upp 

Martin Timell som en dålig person lyckats till stor del men läsaren ifrågasätter fortfarande 

objektiviteten. 

 

Maria, 22 år. 

Hotfull[om Timell], att det är inte bra stämning när han är i närheten… Alltså ändå 

nappar[läs journalisten] på, fast då har ju ändå intervjuaren en ställning i det och 

jag vet inte om man ska ha det när man intervjuar, men det tycker jag är bra. I alla 

fall i den här situationen.  

 

Viktor, 25 år.  

Att hon liksom nästan lite driver med honom för att hon vet att han sitter så i skiten på 

något vis. Ja men när han ska beskriva sin kvinnosyn att: “ja hur fan ska jag göra det 

här. Ja men jag stressar inte på dig.” Så här även om hon kanske inte menar det så 
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att ställa en sådan här fråga är också att utnyttja en sorts makt som man har då som 

kvinna när man intervjuar en sådan här person. Men sedan så är det också ett väldigt 

effektivt sätt att ställa någon mot väggen så jag vet inte om det är rätt eller fel men det 

är tydligt vad hon som intervjuar har för åsikter i alla fall.  

 

Patrik, 21 år.  

Han framställs ju som en ynkrygg eller en idiot alltså…  Hon frågar så: “men du 

förnekar inte att det har hänt… men en miss, det är en allvarlig anklagelse om 

sexuella övergrepp.” Där tar hon ju sin åsikt det är ju inte ens en fråga. 

 

Carl, 22 år. 

… så fort någon känner sig obekväm eller känner sig utnyttjad på något sätt så 

vänder det sig liksom i både mage och strupen.  

 

De manliga deltagarna gjorde liksom kvinnorna en accepterande tolkning om att Martin 

Timell betett sig dåligt och ifrågasatte samtidigt journalistens förhållningssätt. Genom att en 

manlig deltagare beskriver hur det “vänder sig liksom i både mage och strupe” när han hör 

hur någon utnyttjas så håller de med om journalistens bild av Timell betett sig dåligt (Hall, 

1992: 137). Däremot så har männen en mer förhandlande position till materialet då de till 

större delen diskuterade huruvida journalisten är opartisk eller inte (Hall, 1992: 137). Även 

fast de manliga deltagarna också diskuterar om det är rätt eller fel av journalisten så yttrar de 

inte på samma sätt som kvinnorna att det i denna situationen var nödvändigt. Istället pratar de 

om hur journalisten i sin tur utnyttjar sin maktposition och att det är ett smart drag i 

situationen för att få svar. Detta kan i sin tur bero på de olika erfarenheterna som män och 

kvinnor har av att bli utsatta för sexuella trakasserier (Morley, 1992: 85).  

 

Emelie 22 år.  

Jag tror liksom att det har att göra med också att vilket förhållningssätt man själv har 

för att i alla fall jag är en sådan som alltså jag tror ju på någon som berättar 

någonting som den har råkat ut för. Alltså om någon säger att den har blivit utsatt för 

ett övergrepp så tror ju jag på den personen…  
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Detta går i linje med Morleys studie om The nationwide audience (1992) om hur 

konsumenterna tar med sig sina egna erfarenheter till bordet och därför tolkar material på 

olika sätt (1992: 85). Eftersom de kvinnliga deltagarna kanske själva vet hur det är att befinna 

sig i den kvinnliga assistentens situation kan de ha fått en mer accepterande tolkning kring 

artikeln  Martin Timell kränkte kvinnlig assistent i badtunna - nu tas han ur tjänst 

(Malmgren, Nilsson, Oxblod, 2017, Hall, 1992: 137). Att det finns en hög igenkänningsfaktor 

hos kvinnorna ser man också i hur de tycker att Martin Timell framställs när de använder ord 

som till exempel “hotfull”. Eftersom kvinnorna kanske har egen erfarenhet av hur en man i 

en sådan situation skulle kunna uppfattas av en annan kvinna.  

 

När det handlar om den föredragna tolkningen kring företaget TV4:s handlande och den 

kvinnliga assistenten ställer sig deltagarna accepterande till journalistens föredragna tolkning 

(Hall, 1992: 136-137). Man kan säga att journalisten lyckats locka fram de känslorna av att 

ingen vill lyssna på den kvinnliga assistenten men också företagets strategi genom 

metaforerna att hon “öppnat sig” bara för att sedan “lade hon[läs vd:n] locket på”. På så sätt 

håller deltagarna med om den rådande doxan att en kvinna utan maktposition finner sig 

underlägsen i en situation där en man med makt står på andra sidan (Hirdman, 2001: 44-46). 

Åsikterna lyste igenom även om inte deltagarna heller här diskuterar själva metaforerna 

(Malmgren, Nilsson & Oxblod, 2017).  

 

Maria, 22 år. 

Jag uppfattar henne[läs assistenten] som ganska upprörd över det här, vilket man 

måste vara såklart och att hon är väldigt arg och man försöker väcka de känslorna 

hos oss…  

 

Anna, 22 år. 

Och sedan tycker jag i slutet att det är någon sorts känsla av likgiltighet, att nu har 

hon stridit för det här så himla länge och sedan så bara… Ja. 

 

Viktor, 25 år.  

 Hon beskrivs ju till att börja med som en person som inte är så högt i näringskedjan 

på det där företaget.  
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Sara, 20 år 

Mm det får en ju verkligen att tänka på hur många stories det finns om maktmissbruk 

att om det här är bara en person i ett program. Då kan det ju ske i hur många 

program och hur många branscher som helst… Det känns ju alltid som att pengar går 

före mående oavsett om det är bransch eller vad det handlar om. 

 

10.2.2 GENUS 

I studien She persisted… and so did he(Blumell, 2017) var männen mer benägna att hålla 

med förövaren än med de kvinnor som utsatts för trakasserier av presidenten Donald Trump. 

I studien om Martin Timell höll inte de manliga deltagarna med honom eller tog hans sida. 

Men de var i större utsträckning kritiska mot rapporteringen, som diskuterat ovan, än 

kvinnorna. Att männen inte höll med förövaren likt de amerikanska manliga deltagarna kan 

kanske bero på dels att uppfattningen om feminism kanske inte är så uppdelad i Sverige som 

den är i USA. Blumell (2017) slog fast att de flesta som höll Trump om ryggen var 

republikaner och såg sig själv som icke-feminister. De flesta av den här studiens manliga 

deltagarna var inte uttalat icke-feminister men tyckte att begreppet var främmande och 

kopplade ihop det med extremism. Även fast de kopplade feminism till extremism är det inte 

säkert att de deltagare som nämnts ovan inte definierar sig som feminister. Istället kan de 

eventuellt ha en mer reserverad syn på åskådningen och det kan därför påverka hur de ser på 

en händelse som den med Martin Timell.  

 

Eftersom det var större andel män än kvinnor som beskrev feminism som extremt kan det 

antas att färre män än kvinnor definierar sig som feminister i likhet med studien What is 

Feminism? College Students’ Definitions and Correlates (Diaz, Ogletree & Padilla, 2017) om 

hur collegestudenter definierar feminism. Den studien kom fram till att feminism har en 

negativ benämning och kvinnor var mer benägna att prata om det som jämställdhet. 

Majoriteten av de kvinnliga deltagarna i denna studien refererade också till att feminism är 

jämställdhet. Både de manliga och kvinnliga deltagarna pratade dock om feminism som en 

kvinnornas kamp i likhet med Diaz, Ogletree och Padillas studie (2017). 

 

Maria, 22 år.  
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Då är man för jämställdhet… Vissa kan vara extrema.  

 

Peter, 20 år. 

Kvinnornas kamp. För att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män. 

 

Patrik, 21 år.  

Bra men vad ska man säga… Spontant tänker jag extremister men det är nog mycket 

misstolkat. 

 

Kajsa, 25 år. 

… att män och kvinnor ska ha det lika bra men att det är mer kvinnornas kamp att 

göra så att det blir så.  

 

Att föreställningen om att strävan efter ett jämställt samhälle är en kvinnlig ensak lever kvar 

blir tydligt i hur de manliga och kvinnliga deltagarna beskriver feminism som en kvinnokamp 

och skillnaden på hur de beskriver feminism. Att männen har en mer reserverad syn på 

feminism kan i sin tur förklara varför männen i större utsträckning diskuterar journalistens 

objektivitet i rapporteringen. Att även kvinnorna stundtals såg kritiskt på rapporteringen kan 

vara en form av samhandlande där kvinnor omedvetet upprätthåller en manlig struktur för att 

få en röst i samhället som konstruerats kring manliga normer. Kvinnor måste därför spela 

enligt  männens regler för att få ta del av den strukturella makten. Genom samhandlandet 

hittar kvinnan ett sätt att ta del av makten men på mannens villkor eftersom mannen är 

normen (Hirdman, 2001: 59-61, 67, 88-89). Att feminism och frågor om sexuella trakasserier 

ses som ett kvinnligt problem kan också vara en produkt av en “common sense”, att det är en 

tyst överenskommelse över hur något ser ut i världen (Rosengren, 2002: 72-73, 75). 

 

I fokusgruppen med enbart manliga deltagare diskuterades Timells beteende och att han som 

en äldre person som borde veta bättre och att det hade varit mer förståeligt om det var en 

13-åring som hade sexuellt trakasserat någon.  

 

Martin, 20 år.  
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Ja alltså jag blir liksom lite lack[läs arg] på honom, alltså hur kan man bete sig 

sådär mot andra? Liksom han är ju rätt så gammal så han borde ha vett och veta hur 

man ska bete sig. 

 

Simon, 21 år svarar Martin, 20 år.  

 Nej jag tycker att det hade ursäktat han mer om han typ var 13 år. 

 

Här kan man se ett spår av doxan “boys will be boys” som kan tolkas som att yngre pojkar 

har rätten att göra bort sig och sedan inte ta ansvar för sina handlingar medan vuxna män 

förväntas ta mer ansvar (Hirdman, 2001: 94). Det går att dra en parallell till att när en pojke 

drar en flicka i håret på dagis så säger man ofta att “han gör det bara för att han gillar dig” 

eller att “han vet inte bättre”. På så sätt kanske ett felaktigt beteende mot kvinnor rättfärdigas 

då det ses som ett beteende som pojkarna kommer att växa ifrån. Istället för att se det som ett 

samhällsproblem som sker oavsett i vilken ålder man är i. Här har då samhället lärt sig att 

acceptera en genusordning där männen drar fördel av de strukturellt förankrade skillnaderna 

mellan könen. Istället för att se trakasserier som ett problem som berör alla män ses det som 

något pojkar håller på med. Kvinnans strukturella tvång blir då att ha tålamod medan 

pojkarna växer upp och förändra sitt beteende efter det som passar deras ålder. Att kvinnorna 

förväntas ha tålamod blir då en nedärvd kulturell överenskommelse (Hirdman, 2001: 75, 84).  

 

Till skillnad från doxan om att jämställdhet är en kvinnokamp där det finns spår av en 

“common sense” så kan man säga att den här doxan inte har något spår av en sådan. Då 

kvinnorna ser trakasserier som ett problem som rör alla män och kanske inte anser att 

sexuella trakasserier var förståeligt oavsett vilken ålder mannen har. Det intressanta är att en 

kvinnlig deltagare jämför Martin Timells beteende med ett barns vilket gör att det även här 

finns en åsikt om att Timells beteende inte passar en man i hans ålder (Rosengren, 2002: 

72-73, 75). 

 

Maria, 22 år.  

… Martin Timell, han är bara en vanlig man som är ett vanligt svin.  

 

Anna, 22 år.  
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Jag tycker att han känns väldigt aggresiv… Som ett barn.  

 

De manliga deltagarna å andra sidan är på gränsen till att vara medveten om sin egen doxa 

eftersom de diskuterar att fler män som sitter hemma och tar del av nyheten om Martin 

Timell kanske själva ifrågasätter sitt beteende. Samtidigt så reflekterade dock en deltagare om 

att det nog inte ser ut så att folk sitter hemma och tänker att de har en dålig kvinnosyn.  

 

Patrik, 21 år.  

Ja det känns väl lite som att eftersom Martin Timell är den här mysgubben för många 

och den här bra personen och då gör något sådant här. Så får det väl folk att tänka 

till att om han har den här kvinnosynen så kanske fler män får upp synen att det är så 

vanligt bland… snubbar som inte tycker att kvinnor är inte lika mycket värda. Det är 

bra som sagt.  

 

Viktor, 25 år, svarar Patrik, 21 år.  

 … Sedan tror jag inte heller när man diskuterar om det här med mäns kvinnosyn och 

om när män beter sig på ett respektlöst sätt inför kvinnor att det handlar om att de 

har en dålig kvinnosyn det tror jag ju, men att de inte ser kvinnor som lika mycket 

värda det tror jag inte att de själva tycker utan det är snarare den här rätten som de 

tar sig. Som visserligen är ett facit på att de inte behandlar dem som män då men… 

Att det är något så omedvetet hos män så ja, jag vet inte vad jag ville säga med det 

men jag tror att män som beter sig på det här sättet sitter nog inte hemma och tänker 

att, nej men jag har nog en riktigt dålig kvinnosyn och jag skiter i det. Utan det är 

något som ligger latent i hela samhället liksom.  

 

Även fast de manliga deltagarna inser att män inte ser sig själva som problemet så distanserar 

de fortfarande sig själva från det genom att referera till andra män när de diskuterar ämnet. 

Med det sagt så kanske de förstår att de är en del av problemet men vill inte identifiera sig 

med handlingar som de anser vara fel. 
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Diskussionen om skillnaderna mellan könens upplevelser av sexuella trakasserier 

uppmärksammades också vid frågan om hur rapporteringen sett ut om det var en kvinna som 

trakasserat en man.  

 

Emelie, 22 år.  

… Martin Timell blir en del av en struktur, det är så här i väldigt stor utsträckning 

medan sexism inte riktigt kan gå åt andra hållet på ett sätt eftersom det inte är ett 

strukturellt problem på samma sätt.  

 

Anna, 22 år.  

Alltså det här blir ju en stereotyp, den äckliga killen som tafsar på tjejer och det är ju 

inte alls lika stereotyp att en tjej gör det.  

 

Patrik, 21 år.  

… nu är ju i princip alla emot Martin Timell men hade det varit tvärtom så hade det 

nog varit folk som sagt att ja men nog var det där inte så farligt att en kvinna som tog 

på dig. Jag tror att det finns mer två sidor då än vad det gör nu. 

 

Viktor, 25 år. 

… Det handlar ju antagligen om de inrotade könsrollerna i samhället liksom och att, 

nu är inte jag kvinna och jag har inte blivit trakasserad så jag vet inte hur det känns 

men jag kan bara tänka sig att man känner sig extremt maktlös... 

 

Genom ovanstående citat så kan man dra slutsatsen att både de kvinnliga och manliga 

deltagarna är medvetna om att problemet med sexuella trakasserier inte är applicerbart åt 

båda hållen. Kvinnorna beskriver det som en norm att män utför sexuella trakasserier och att 

det är en del av en samhällsstruktur (Hirdman, 2001: 84). Männen å sin sida inser att de 

själva inte är utsatta på samma sätt men att sexuella trakasserier inte ses som något problem 

när det kommer till män även om det är dåligt på samma sätt. Detta kan bero på att mannen 

inte är i samma maktlösa position som en kvinna är i om hon blir trakasserad. Även detta kan 

kopplas till de givna könsrollerna som samtliga ovannämnda deltagare tar upp.  
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Deltagaren Patrik diskuterar också att om det var en kvinna som utsatt en man så skulle hon 

nog haft fler människor på sin sida än vad Martin Timell har. Och att kanske hade en mer 

rättvis bild av händelsen målats upp. Här blir det strukturella tvånget som delar upp 

genusordningen tydligt. Att oavsett gärning så behandlas inte män och kvinnor lika. Eftersom 

en man som blir sexuellt trakasserad förväntas acceptera det när det egentligen är lika illa 

som när en man trakasserar en kvinna. Ibland kanske männen drar fördel av den rådande 

genusordningen och ibland kan det vara kvinnorna, även fast det oftast är männen (Hirdman, 

2001: 84). Här förde en kvinnlig deltagare diskussionen att det vore bättre om samhället såg 

lika allvarligt på sexuella trakasserier oavsett vem som utfört dem för att kunna uppnå ett mer 

jämlikt samhälle.  

 

Lisa, 23 år.  

… Om man hade uppmärksammat det[läs sexuella trakasserier utförda av kvinnor] 

mer hade det kanske varit lättare att ta det från man gjorde mot kvinna, kvinna gjorde 

mot man utan att det blir en mer medmänsklig grej istället alltså hela samhället. 

Istället för bara grupp mot grupp. Inget vi och dom tänk, kanske. 

 

10.3 MAKTEN  

Att männen oftare än kvinnorna går vinnande ur processen är mycket på grund av den 

genusordning som Hirdman diskuterar (2001: 75). Martin Timell går vinnande ur processen 

då inga vidare åtgärder tas när händelsen i badtunnan uppmärksammas (Malmgren, Nilsson 

& Oxblod). Det blir tydligt i hur den kvinnliga assistenten bemöts av TV4:s vd.  

 

Moa, 23 år.  

… När det är en kvinna som är vd och det finns liksom ingen förståelse där, det är 

sorgligt att läsa. Att det inte ens finns stöd där, man blir frustrerad. 

 

Emelie, 22 år.  

Och liksom det här just inom underhållningsbranschen så har det ju varit så himla 

mycket skriverier och att det handlar så mycket om maktpositioner och vem som kan 

smula sönder din karriär.  
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Maria, 22 år.  

Alltså man känner ju igen sig lite när man vill få ut något av en person som inte vill 

vara på ens sida.  

 

Här kan man därför se en form av samhandlande från vd:ns sida, där hon genom att inte agera 

och städa undan händelsen i badtunnan så hjälper hon till att upprätthålla den manliga 

strukturen(Hirdman, 2001: 75, 84, 88-89). Deltagarna håller med skribenten om att 

maktmissbruket varit stort inom TV4 och tyckte att det var förvånande att en kvinnlig vd inte 

tror på en kvinna som berättar om ett övergrepp. Eventuellt handlar det här inte om huruvida 

vd:n tror på assistenten eller inte utan snarare om att det upprätthålls en struktur som i 

grunden är byggd på manlig dominans (Hirdman, 2001: 84). De manliga deltagarna berör den 

aspekten i större utsträckning och diskuterar hur vd:n väljer att sköta sitt jobb.  

 

Patrik, 21 år.  

Det känns väl som att hon[läs vd:n] gör sitt jobb som vd på ett stort 

produktionsbolag, alltså hon lyssnar, enligt henne, hon undersöker och hittar 

ingenting och går vidare lite.  

 

Peter, 20 år.  

Jag känner att hon sätter sig i en sån konstig sits för Martin Timell är väl ett så stort 

ansikte utåt för hela TV4 så hon hamnar direkt i en situation där hon måste skydda 

sitt varumärke… Det kanske inte var första gången som någon får en högre lön för att 

någon annan gör något illa, beter sig illa. 

 

På så sätt så har de manliga och kvinnliga deltagarna här valt olika sätt att se på 

maktstrukturen på företaget TV4. Kvinnorna såg det mer ur ett känsloperspektiv medan 

männen såg det som strategier från företagets sida. Här kan återigen anledningen vara att 

eftersom män och kvinnor har olika erfarenheter av sexuella trakasserier så är 

igenkänningsfaktorn högre hos kvinnorna. De kan därför lättare än männen sätta sig in i hur 

assistenten känner medan männen istället berör hur företaget behandlar en anställd och om 

det var fel eller inte (Morley, 1992: 85, 108).  
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11. DISKUSSION 

Under fokusgruppernas intervjuer kunde vissa mönster urskiljas i gruppdynamiken. I grupp 

nummer ett med enbart kvinnor gick samtalet snabbare fram och deltagarna kom snabbt 

igenom frågorna. Troligtvis beror det på att deltagarna oftast hade en gemensam tolkning när 

de diskuterade frågorna i intervjun. I fokusgrupp nummer två med enbart män blev det tydligt 

att deltagarna var medvetna om att moderatorn var en kvinna. Det syntes genom att 

deltagarna vägde noga över sina svar och när deltagarna ifrågasatte journalistens 

förhållningssätt så mildrades kritiken mot rapporteringen direkt efteråt. Till exempel när 

gruppen diskuterade journalistens objektivitet så följdes kritiken nästan omgående av fraser 

som“men inte för att det är något fel med det”. Det kan därför ses som att det faktum att 

moderatorn var kvinna kanske inte påverkade deltagarnas åsikter men dock hur de uttryckte 

dem.  

 

I den sista fokusgruppen med blandat män och kvinnor så tog kvinnorna över samtalet till 

stor del. Det kan bero på att kvinnor anses ha mer erfarenhet om ämnet sexuella trakasserier 

och kanske därför får förtur i tyckandet. Här kunde moderatorn tagit mer plats och fördela 

ordet tydligare. Samtidigt så eftersträvades ett fritt samtal mellan deltagarna vilket vid 

intervjusituationen blev huvudsyftet. Kvinnorna i den tredje fokusgruppen diskuterade även 

journalistens partiska förhållningssätt i större utsträckning än kvinnorna i fokusgrupp ett. En 

anledning till det kan vara att de ville hålla diskussionen neutral och tillmötesgående för att 

inte skapa dålig stämning i gruppen. En anledning till att kvinnorna inte ville skapa dålig 

stämning kan vara att de själva kände att de tog över samtalet och på så sätt försökte 

kompensera genom att hålla med männen i större utsträckning. På samma sätt kanske de 

manliga deltagarna i grupp nummer två använde starka ord kring Martin Timell för att de var 

medvetna om att intervjuaren är kvinna och försökte anpassa sig. En annan anledning kan 

vara att eftersom männen i grupp tre reflekterade över journalistens objektivitet så 

diskuterades det i större utsträckning än i fokusgrupp nummer ett där kvinnorna inte berörde 

ämnet om objektivitet i samma utsträckning.  

 

Samtidigt fördes det intressanta diskussioner mellan männen och kvinnorna i fokusgrupp tre. 

Det fanns ett utbyte av erfarenheter och tankar som kanske inte hade gått att uppnå med 

enbart homogena grupper. Här kunde till exempel en kvinna berätta hur hon såg på sexuella 
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trakasserier och männen kunde dela med sig av deras syn på samma situation. Trots att vissa 

av deltagarna var mediastudenter påverkade inte det deras svar i så stor utsträckning att det 

var relevant för studiens resultat. 

Analysen av metaforerna i Expressens artiklar kom fram till att den Artiklarnas föredragna 

tolkningen i stort handlade om ansvar och att fly ifrån det. Till exempel “...jag har ett 

språkbruk som lämpar sig på 1700-talet” när det handlar om Timells ansvar och “... lade hon 

locket på” när det handlar om företaget TV4:s ansvar. Strävan är att genom denna typen av 

metaforer måla upp två makthavare som försöker lägga skulden på varandra i en konflikt. En 

annan föredragen tolkning är den om Timell som person där journalisterna lyfter fram 

metaforen “...han var en vidrig mansgris”. Doxan blir att ett sådant beteende som Martin 

Timell anklagas för på arbetsplatsen inte är accepterbart men också att mycket går att gömma 

i en maktposition i ett stort företag. Läsaren ska i slutändan se Timell som skurken samtidigt 

som hen ska få känslan av att både han och TV4 inte tar sitt ansvar. Samtidigt finns också 

spår av en doxa där mannen som har makt vinner över kvinnan utan makt därför att mannen 

är normen inom samhällets maktstruktur (Hirdman, 2001: 44-46, 66-67).  

 

Deltagarna i fokusgrupperna hade genomgående en accepterande eller förhandlande position 

gentemot journalisternas föredragna tolkning. Genom att använda starka ord som till exempel 

“svin” och “idiot” om Timell så visar grupperna att de anser att han betett sig dåligt. 

Samtidigt ifrågasätter de journalisternas objektivitet men ser den som försvarbar. De håller 

även med om att TV4 som företag inte tagit sitt ansvar i frågan men framhäver också att den 

kvinnliga vd:n antagligen vill sköta sitt jobb och på så sätt ser det som mer försvarbart. 

Deltagarna höll även samma linje som doxan om att ingen lyssnade på den kvinnliga 

assistenten just för att hon hade liten makt gentemot Martin Timell.  

 

När det kommer till om Martin Timell är skyldig eller inte är grupperna eniga om att Timell 

har gjort det som journalisterna skriver om. Detta trots att de flesta deltagarna tidigare hade 

haft en positiv bild av Timell och sett honom som en trevlig person under sin uppväxt. Här 

kan därför en slutsats om att journalisten lyckats med att helt omkullkasta bilden av en kändis 

för vissa av deltagarna. Andra deltagare fick sina åsikter bekräftade då de redan tyckte att 

man inte kan lita på kända profiler. Det blev också den tanken som fastnade hos samtliga 

deltagare när de lämnat intervjun; vem kan man lita på? Här har media förändrat sättet som 
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en del deltagare haft att se på kända tv-profiler. Från att ha trott gott om dem till att se dem 

som vanliga människor som kan ha olika karaktärer.  

 

Att deltagarna använder sina egna erfarenheter när de läser artiklarna, som Morley (1992) 

diskuterar i sin studie, blir tydligt när man tittar på resultaten. Det fanns här stora skillnader i 

vilka erfarenheter män och kvinnor hade av sexuella trakasserier och hur det påverkade deras 

tolkningar av materialet. Dels där fokusgrupperna diskuterade journalistens förhållningssätt 

och objektivitet. Här diskuterade männen kvinnans utövning av sin maktposition som reporter 

och om det var rätt eller fel. Medan kvinnorna diskuterade om journalisten var partisk men att 

det samtidigt var nödvändigt för att få svar. En av de kvinnliga deltagarna poängterade till 

exempel att det handlar om vilket förhållningssätt man som läsare har till sexuella 

trakasserier. Slutsatsen här kan vara att eftersom kvinnor kan känna igen sig i hur det känns 

att bli utsatt för sexuella trakasserier och hur ofta det förekommer så tenderar de att tro mer 

på en kvinna som går ut med en historia som denna.  

 

På samma sätt blir det svårt för både kvinnorna och männen i undersökningen att föreställa 

sig en likadan rapportering om en kvinna som trakasserar en man. Här skiljer sig 

uppfattningarna i att kvinnorna poängterade att det inte är ett lika grovt samhällsproblem som 

det är med en man som trakasserar en kvinna. Männen diskuterade mer om maktförhållande 

och att de inte känner sig lika utsatta som en kvinna kanske gör i samma situation. Istället tog 

männen det ibland som en komplimang eller bemötte trakasserier med att rycka på axlarna. 

På detta sätt så kan man säga att männen hålls utanför diskussionen om sexuella trakasserier 

just för att det är ett problem som både samhället och de själva anser inte angår män. Det 

eftersom den som utsätter någon för sexuella trakasserier anser de deltagande männen vara ett 

“svin” eller en “tönt”. Alltså någon som inte vet hur man beter sig och någon som de 

deltagande männen inte identifierar sig som. Därför blir slutsatsen att de manliga deltagarna 

inte identifierade sig med ämnet.  

 

De manliga deltagarna diskuterade också att om Martin Timell varit en 13-årig pojke så hade 

beteendet varit mer förståeligt. Därför kan man säga att män förväntas växa ifrån ett visst 

beteende. En äldre man som Timell ska därför veta bättre än en ung man enligt deltagarna. 

Här blir skillnaden att kvinnorna snarare såg sexuella trakasserier som en handling som alla 
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män utför genom att poängtera att Timell bara är en “vanlig man”. Det kan kopplas ihop med 

den tidigare nämnda doxan “boys will be boys” och att ett pojkaktigt beteende ses mer som 

oskyldigt och ursäktande än om en vuxen man hade gjort samma sak (Hirdman, 2001: 94). 

Att kvinnorna ser sexuella trakasserier som något alla män utför oavsett ålder kan också antas 

bero på att de har just mer erfarenhet än de manliga deltagarna av att bli utsatta för sexuella 

trakasserier. Eftersom det är vanligt att kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier så kan det 

antas att de ser alla män som kapabla till den handlingen. Därför blir åldersfrågan inte något 

som kvinnorna tar i beaktning på samma sätt som männen. På så sätt kan det tänkas att 

kvinnor har enklare för att identifiera sig med engagemang inom problemet än vad männen 

har. På grund av det kan det antas att problemet med trakasserier fortsätter att ses som ett 

kvinnligt problem. Om man, som en kvinnlig deltagare föreslog, försökte att göra ämnet mer 

applicerbart på både män och kvinnor skulle kanske problemet med sexuella trakasserier 

snarare ses som ett samhällsproblem och inte som enbart ett kvinnligt problem.  

 

Att männen inte identifierar sig med att själva vara en del av problemet ses i svaren från 

fokusgrupperna. Där de istället för att diskutera problemet utifrån sin egen generation så 

diskuterar de problemet utifrån den äldre. Som nämnt ovan anses då äldre män veta bättre och 

yngre män än deltagarna vet inte bättre. Därför diskuteras aldrig deltagarnas egna åldersgrupp 

och vad den har för påverkan. 

 

Att männen inte identifierar sig med frågan om sexuella trakasserier beror troligtvis på att 

det, som nämnt ovan, anses vara ett kvinnligt problem. I svaren på de enskilda frågorna 

beskrev både de manliga och kvinnliga deltagarna feminism som en kvinnokamp och männen 

beskrev det i större utsträckning som extremism. Eftersom det finns liten igenkänningsfaktor 

med något som man själv anser vara extremt så identifierar sig inte männen med feminism på 

samma sätt som kvinnorna. På så sätt finns fortfarande en strukturell uppdelning där det blir 

en “common sense” att det är kvinnorna som måste kämpa för att ta sig ut ur det 

genuskontrakt som de är fast i (Rosengren, 2002: 72-73). Därför fortsätter frågan om 

jämställdhet psykiskt och fysiskt att vara en vi och de-fråga. Eftersom kvinnorna kan 

identifiera sig med det som beskrivs som en kvinnokamp och männen inte kan det, trots en 

rapportering och kampanj som #metoo, så efterlevs en struktur där kvinnan är det svagare 

könet som måste kämpa för sin rätt till att bli mer inkluderad i samhället.  
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Att dessa maktstrukturer lever vidare är något som deltagarna var medvetna om då de 

diskuterar vd:ns agerande mot assistenten. Även fast de kvinnliga deltagarna fokuserade mer 

på vd:ns bemötande och oförmåga att ta assistentens anklagelser på allvar. Grupperna var 

ändå överens om att det finns en struktur inom företag som måste förändras för att 

människors bästa och rättigheter ska gå före målet att tjäna pengar.  

 

Slutsatsen är att kvinnor och män tolkade och identifierade sig med materialet om 

rapporteringen kring Martin Timell olika. Detta till stor del därför att män och kvinnor tar 

med sig olika erfarenheter till bordet när de tar del av materialet. Detta för att kvinnor i större 

utsträckning än män har erfarenhet av sexuella trakasserier. Och även om män också blivit 

trakasserade så är det inte samma maktlöshet som finns när situationen är den omvända. 

Detta beror dels på fysiska fördelar men också genom den maktstruktur som genus präglas av 

i samhället. I sin tur kan de olika erfarenheterna ses som en doxa eller norm som finns 

etablerat i vårt samhälle. En norm där feminism och jämställdhet förblir kvinnliga frågor och 

inte något som berör männen och därför kan de inte identifiera sig med problemet. Genom 

rapporteringen om Timell och #metoo-kampanjen så kunde det antas att man kunde tro att 

doxan är på väg att förändras men enligt studien kan man dra slutsatsen att så inte är fallet. 

Snarare har det, om man ska se utifrån deltagarnas svar, gjort män och kvinnor mer medvetna 

om strukturerna som finns i samhället, att det finns stora skillnader att uppmärksamma och en 

vilja att se den förändras. 

 

12. VIDARE FORSKNING 

En aspekt som inte uppmärksammats i studien är om intervjuer med deltagare från olika 

generationer skulle ha kommit fram till en annan slutsats. Det eftersom olika generationer 

kanske har olika sätt att se på frågor om just feminism och maktförhållande mellan män och 

kvinnor. På så sätt kunde studien ha gått ännu djupare och hittat fler faktorer som påverkar 

just tolkningsprocessen.  

 

Ytterligare en del att ta vidare är hur tolkningarna och diskussionerna hade sett ut om 

rapporteringen handlade om någon som inte var en offentlig person. Här skulle det bli 

intressant att se om deltagarna var lika snabba att döma hen utifrån medias rapportering som 
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en känd profil. Här blir det också en intressant aspekt att se hur språkbruket om den person 

som omtalas är. Om det är lika hårt som vid en känd profil. Det kan även vara intressant att 

gå utanför gränserna för att se hur olika kulturer tolkar frågor om feminism och sexuellla 

trakasserier. Till exempel kanske inte en liknande studie i Spanien kommer fram till samma 

resultat som i Sverige.  
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14. BILAGOR 

14.1 INTERVJUGUIDE 

Introduktionsfrågor: 

Hur mycket kände ni till om händelsen innan? 

Vad tycker i om texterna ni läst? 

Skiljer sig texterna åt? 

 

Övergångsfrågor: 

Hur skulle ni sammanfatta texterna?  

Är det något som sticker ut och i så fall vad? 

Hur är journalistens ton i texten? 

 

Nyckelfrågor: 

Vad tror ni att journalisten vill säga med texten? 

Hur beskrivs den kvinnliga assistenten i texten? 

Hur ser ni på programchefens agerande mot assistenten? 

Hur tycker ni Martin Timell framställs i texten? 

 

 

Avslutande frågor: 

Hur såg er bild av Martin Timell ut innan? 

Hur ser den ut nu? 

Hur tror ni att rapporteringen skulle se ut om det var en kvinna som hade trakasserat en man? 

Skulle ni säga att både Timells och assistentens historia kommer fram, hur? 
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